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Degvielas izmaksas «spiež»
paaugstināt biļešu cenas
 Sintija Čepanone

Visticamāk, jau no 1.
jūlija ierasto 30 santīmu vietā par braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā nāksies maksāt 35.
Nemitīgais degvielas cenu kāpums ir galvenais, taču ne vienīgais iemesls, kādēļ SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP) rosinājis
paaugstināt biļešu cenas pilsētas maršrutos. Taču arī jaunā
cena nesegs reālos izdevumus.
«Paaugstinot tarifu pilsētas
maršrutos, esam centušies sabalansēt iedzīvotāju maksātspēju
un pašvaldības iespēju dotēt
zaudējumus. Degvielas cena
pieaug teju trīs reizes mēnesī
– lai mēs arī turpmāk varētu
veikt pasažieru pārvadājumus,
biļetes cenas palielinājums ir
neizbēgams,» teic JAP komercdirektore Viktorija Ļjubļinska.
Viņa atzīst, ka pašlaik praktiski

visi ieņēmumi tiek novirzīti
degvielas iegādei, taču jāņem
vērā, ka ievērojami līdzekļi
nepieciešami arī autobusu uzturēšanai. «Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi dārgāki kļūst
visā Eiropā, un vidējā cena par
braucienu pilsētas maršrutos ir
2 – 2,5 eiro, turklāt arī tur visi
pārvadātāji saņem dotācijas 50
– 70 procentu apmērā,» nosaka
V.Ļubļinska, atgādinot prognozes, saskaņā ar kurām līdz gada
beigām degviela varētu maksāt
jau latu litrā.
V.Ļubļinska norāda – gada sākumā, kad biļetes cena pilsētas
maršrutos tika paaugstināta
līdz 30 santīmiem, dīzeļdegviela maksāja 65 santīmus
par litru, savukārt pašlaik tās
izmaksas litrā jau pārsniedz 85
santīmus.
Jāpiebilst, ka jauno tarifu par
braukšanu sabiedriskajā transportā pilsētas maršrutos vēl jāapstiprina domes sēdē 19. jūnijā.
(Turpinājums 3.lpp.)

Pils svētkos noteikti
satiksmes ierobežojumi
Piecpadsmit mākslinieki Uzvaras parkā šonedēļ neatlaidīgi cenšas savaldīt smiltis, ko dažbrīd spēcīgais vējš sagriež virpulī, lai
2. Starptautiskajā smilšu skulptūru festivālā, kuram šogad dots nosaukums «Galma dzīres», tās viņu radītajos darbos vēstītu
par gadsimtiem seniem notikumiem. Teju visas smilšu skulptūras savas aprises jau sen kā ieguvušas, un pašlaik tēlniekiem
lielākoties atlicis vien pieslīpēt sīkās detaļas. Jau rīt, 13. jūnijā, no pulksten 17 ikvienam ir iespēja pašiem novērtēt mākslinieku
veikumu, savukārt pulksten 19 visi aicināti uz vērienīgā pasākuma atklāšanu, lai izbaudītu īstenas galma dzīru kaislības. Tam,
kā dzīres notiek, varēsiet sekot līdzi arī interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
Foto: Ivars Veiliņš

Skolotāji var pieteikties Jauno vadītāju skolai
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 20. jūnijam pilsētas un rajona skolotāji,
kas vēlas veidot administratīvo karjeru, var
pieteikties izglītības
iestāžu jauno vadītāju
apmācības konkursam
«Jauno vadītāju skola». Kopumā tajā tiks
uzņemti 20 pedagogi,
kas mācības sāks jau
augustā.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza stāsta, ka

izglītības iestāžu Jauno vadītāju
skolu organizē Jelgavas dome
sadarbībā ar Jelgavas Izglītības
pārvaldi un Jelgavas reģionālo
Pieaugušo izglītības centru
(JRPIC). Konkursa mērķis ir
izzināt tos profesionālos pedagogus, kas ieinteresēti savas
karjeras veidošanā, un rosināt
viņus papildināt zināšanas
par izglītības iestādes vadību. «Programmas īstenošanas
procesā JRPIC sagatavos un
licencēs Jauno vadītāju skolas
izglītības programmu, kuru
īstenojot tiks sagatavoti skolotāji izglītības iestādes vadītāja,

vadītāja vietnieka, metodiskās
apvienības vadītāja darbam,»
tā G.Auza.
Konkursam pieteikties var
pilsētas un rajona skolotāji no
pirmsskolas, pamata, vidējās,
profesionālās un interešu
izglītības iestādēm. Galvenie
nosacījumi, lai pretendētu
uz mācībām Jauno vadītāju
skolā, ir augstākā pedagoģiskā vai cita augstākā izglītība,
vismaz piecu gadu darba pieredze pedagoģiskajā darbā,
datorprasmes, kā arī vēlamas
svešvalodu zināšanas. Par
priekšrocību tiks uzskatīta

pieredze metodisko apvienību
komisiju vadīšanā, multiplikatora, mentora vai cita ar izglītības procesu organizēšanu
saistīta pieredze.
Konkursā nevar piedalīties
izglītības iestāžu vadītāji un
viņu vietnieki. Iesniegums un
pārējie nepieciešamie dokumenti pedagogiem jāiesniedz līdz 20.
jūnijam Izglītības pārvaldē vai
arī jāatsūta pa pastu: Jelgavas
Izglītības pārvalde, Svētes iela
22, Jelgava, LV-3001, ar norādi
«Pieteikums Jauno vadītāju
skolai».
(Turpinājums 3.lpp.)

 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ risināsies Jelgavas pils 270 gadu
jubilejas svinību kulminācijas pasākumi.
Tiesa, autovadītājiem
jārēķinās ar dažādiem
satiksmes kustības ierobežojumiem pils apkaimē.
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inta Āne
«Jelgavas Vēstnesi» informē,
ka jau sestdienas, 14. jūnija,

vakarā no pulksten 23.30, kad
pils pagalmā notiks klasiskās
mūzikas koncerts «Jelgavas pils
sirdsgaisma...», vajadzētu izvairīties no braukšanas ar auto pils
teritorijā. Bet svētdien, 15. jūnijā,
uz pils dzimšanas dienas kulminācijas pasākumu apmeklētājiem
jādodas kājām, jo jau no pulksten
11 Jelgavas pils apkaimē ar autotransportu iebraukt nedrīkstēs
– mašīnas nebūs ļauts novietot
arī stāvlaukumā aiz pils.
Tie, kas uz svinībām tomēr būs
ieradušies ar savu auto, to varēs
novietot Lielupes labajā krastā
– pļavā pretim Jelgavas pilij.

16. jūnijā pulksten 14

Jelgavas radio «Zaļais Vilnis» (94,9 FM)
tiešajā ēterā uz klausītāju jautājumiem atbildēs
Jelgavas domes priekšsēdētājs

Andris Rāviņš.

Tālrunis studijā: 67376791

Aicina taupīt dzeramo ūdeni
 Sintija Čepanone

«Ūdens patēriņš brīvdienās palielinājās
par vienu trešdaļu,
tādēļ ir pamatotas
bažas – ja tā turpināsies, no ierindas
varētu iziet tā ūdensvada daļa, kas pilsētai piegādā ūdeni,»
uz problēmu, kas aktualizējusies ilgstošā
sausuma dēļ, norāda
SIA «Jelgavas ūdens»
valdes loceklis Jānis
Laizāns.

Viņš laikā no pulksten 6 līdz
22 iedzīvotājus aicina atturēties
no dārzu laistīšanas.
«Jelgavas ūdens» pēdējo nedēļu laikā saņēmis vairākas
jelgavnieku sūdzības par ūdens
spiediena pazemināšanos kā
pilsētas centrā, tā arī ārpus
tā. Iemesls – ilgstošā sausuma
dēļ daudzi iedzīvotāji dzeramo
ūdeni izmanto dārza laistīšanai, tādējādi uzņēmums nespēj
nodrošināt atbilstošu ūdens
spiedienu. «Visskaudrāk to izjutām aizvadītajās brīvdienās,
kad dārzu laistīšana notika
pilnā sparā, – sestdien un svēt-

dien bijām spiesti spiedienu no
otrā pacēluma sūkņu stacijas
palielināt par vienu trešdaļu,»
J.Laizāns atklāj, ka vēl vairāk
spiedienu palielināt nedrīkst,
citādi «no ierindas» var iziet
centrālais ūdensvads un pilsētnieki palikt vispār bez ūdens.
Lai no tā izvairītos, «Jelgavas
ūdens» laika posmā no pulksten
6 līdz 22, kad pilsētas ūdensvadā ir vislielākais patēriņš,
iedzīvotājus aicina nelaistīt
dārzus. «To, vai šo lūgumu
ievēro, kontrolēs arī mūsu
speciālisti un iedzīvotājiem
skaidros, kādas problēmas var

radīt šī neapzinīgā rīcība,» teic
J.Laizāns, pilsētniekus aicinot
būt saprotošiem. Viņš akcentē, ka uzmanība noteikti tiks
pievērsta arī tam, vai dārza
laistīšanai patērētais ūdens tiek
uzskaitīts, proti, vai iedzīvotāji
par to arī atbilstoši maksā.
J.Laizāns norāda, ka ar līdzīgām problēmām nākas saskarties ik gadu – arī pērnvasar
ilgstoša sausuma periodā pilsētā
pazeminājies ūdens spiediens,
taču piebilst, ka līdz ar otra
ūdensvada izbūvi Jelgavā no
šādas situācijas turpmāk varēs
izvairīties.

Sakarā ar asfalta seguma remontdarbiem
Lielajā ielā posmā no Dambja ielas līdz Rīgas ielai
no 13.jūnija pulksten 19 līdz 14.jūnija vakaram
būs apgrūtināta transporta kustība.
Luksofori šajā ielas posmā darbosies dzeltenā mirgojošā režīmā.
Lai neradītu sastrēgumus minētajā ielas posmā, lūdzam autovadītājus
izmantot shēmā norādītos apbraukšanas maršrutus.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
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Studentu darbi – tuvāki dzīvei
 Sintija Čepanone

Tie studenti, kas, uzsākot mācības Latvijas
Lauksaimniecības universitātē (LLU), paļāvās
uz veiksmi vien, «nogrima» jau pirmajā, otrajā kursā. Pārējie visus
studiju gadus izturējuši
un jau šomēnes iegūs
diplomu.
«Jelgavas Vēstnesis» uz sarunu aicināja LLU Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un
būvniecības katedras vadītāju
Silviju Štrausu, Sociālo zinātņu
fakultātes Socioloģijas katedras
vadītāju Jāni Ķusi un prodekāni Ingu Svarinsku, kā arī
Tehniskās fakultātes profesoru
Kasparu Vārtukapteini. Viņi ir
to vidū, kas gadu no gada lasa
studentu izstrādātos bakalaura
darbus un diplomprojektus, kā
arī piedalās to aizstāvēšanā,
tāpēc objektīvi var spriest par
studentu darbu kvalitāti un
vērtīgumu.

Foto: Ivars Veiliņš
sēti studentu par visām varītēm
«nogremdēt», tādēļ ikvienā darbā,
pat ja tas ir vājš, vispirms cenšamies saskatīt pozitīvo – to, par ko
students būtu pelnījis tās četras
balles. Ja tas neizdodas, diemžēl
darbs jāpārstrādā,» tā J.Ķusis,
taču I.Svarinska piebilst, ka pārlieku aizrauties ar slīcēju glābšanu
nedrīkst: «Mums jādomā arī par
fakultātes labo vārdu. Var jau
ielikt pozitīvu vērtējumu par ļoti
vāju bakalaura darbu, taču jārēķinās, ka akreditācijas komisija

nāk gaismā tikai bakalaura darba
prezentācijā, drīzumā kā obligāta
tiks ieviesta priekšaizstāvēšana,»
I.Svarinska to salīdzina ar tādu kā
ģenerālmēģinājumu, pēc kura vēl
iespējams pagūt darbu «pieslīpēt»,
lai aiztaupītu nepatikšanas.
«Bakalaura darbs sastāv ne
tikai no teorētiskās, bet arī praktiskās daļas – ja kaut kas tiek
izstrādāts, tad studentam ir jāpamato, kāpēc tā un ne citādi. Katrai
lietai ir konkrēts risinājums, un
lielākoties ar plaģiātu cauri nevar
tikt,» K.Vārtukapteinis gan atmiņā atsauc vienu šādu darbu, ko
komisija neļāva aizstāvēt. Savukārt S.Štrausa uzskata, ka zināms
plaģiātisms būvnieku izstrādātajos darbos pat ir likumsakarīgs:
«Mūsu specialitātē ir ļoti grūti
noteikt, kur sākas un beidzas plaģiātisms – galu galā būvinženieris
ir tas, kurš strādā aiz arhitekta
un viņa ideju ieliek tādā kā rāmī,
izdomā, kā to iespējams realizēt.» Tiesa, S.Štrausa piebilst, ka
plaģiātisms iespējams vien ideju
līmenī – risinājumu nošpikot nevar. Un to apliecinot arī fakts, ka
vairāku desmitu
gadu laikā būvniekiem nav bijis
neviens atklāts
diplomprojekta
plaģiāts.

LIF būvnieki biežāk izstrādā mējums...» teic J.Ķusis. Arī prediplomprojektus, kuri pēc tam zentācija var «nodod» paviršākos
tiek arī īstenoti. «Tādi ir apmēram vai tos, kuru vietā darbu rakstījis
80 procenti darbu, galvenokārt kāds cits. «Mūsdienās pērk un
saistīti ar studenta pirmsdiploma pārdod visu,»
Vērtējuma objektivitāti
prakses vai darba vietu,» kā pie- neslēpj Sociogarantē komisija
mēru S.Štrausa min Ozolnieku loģijas katedOficiāli noslēguma darba tapledus halles ventilācijas sistēmas ras vadītājs,
šanai atvēlētas 10 – 15 nedēļas,
projektu. Augstu vērtējumu ie- norādot, ka
taču mācībspēki ilūzijas, ka visu
guvis arī darbs, kurā projektēta tas visbiežāk
šo laiku studenti tiešām apzinīgi
daudzstāvu dzīvojamā māja Je- atklājas darba
strādājuši, nelolo. Protams, ir izAtzīmi
ruzalemes ielā Rīgā, kā arī cemen- aizstāvēšanā
ņēmumi, un tas itin labi parādās
«gremdē»
ta rūpnīca Sīrijā. «Šogad vairums – dažkārt studarba aizstāvēšanā. Mācībspēlatviešu valoda
darbu tiešām bija pamatīgi,» viņa dents «savu»
«Konkrētu bakalaura darbu
ki vērtē,
Kaut arī visi
norāda, ka kopumā no 44 darbu pat nav
komisija identificē ar tā izka tāpat «Agrāk būvinženieri, izstrāpasniedzēji «satopošajiem būvniekiem izlasījis, tādēļ
strādātāju, nevis darba vadīkā citus dājot diplomprojektus, rasēja
vējos» lielākoties
viens saņēmis izcilu vēr- n e v a r b r ī tāju, taču aizstāvēšanā viņu
gadus iz- un aprēķinus veica «ar roku».
slavē par tēmu
tējumu, astoņi – deviņas vi runāt par
ieguldījums neapšaubāmi ir
strādāti Tagad viņu vietā to izdara speaktualitāti, noballes, un šie rādītāji ir tajā aplūkojūtams,» teic LLU TF profesors
k ā ļ o t i ciālas datorprogrammas, taču
pietnu problēmas
augsti. Divi desmitnieki to problēmu,
Kaspars Vārtukapteinis. Viņš
pamatīgi, par būtisku laika ietaupījumu
risinājumu un
un sešpadsmit deviņnieki dažkārt teolēš, ka uz citu fakultāšu fona
kvalitatī- šajā ziņā nevar runāt, jo dažpieeju darbam,
no kopumā 36 darbiem ir rija «nelīmētopošo inženieru izstrādātie
vi darbi, kārt pašmācības ceļā viņiem
bez uzmanības
topošajiem inženieriem jas» kopā ar
bakalaura darbi kvalitātes ziņā
tā arī vāji, jāapgūst jaunas programmas,» LLU LIF Arhitektūras un būv- TF, un K.Vārtukapteinis pētījumu, un
nevar atstāt fakneatšķiras.
t a č u a r niecības katedras vadītāja Silvija Štrausa akcentē studentu īpaši uzteic darbu «Spēk- plaģiātisms
tu, ka lielai daļai
studentu profesionalitāti. Viņa pārliecināta, ka tie, kas nebija pelnījuši ratu ģeneratora diagnos- nāk gaismā.
studentu diemžēl
veikumu būvinženiera diplomu, līdz darba izstrādei nemaz netika.
tikas iekārtas projekts». Šādi gadījumi, lai gan reti, SZF «klibo» latviešu valoda. «Gadās,
kopumā
«Tā ir reāli ieviešama ir bijuši, taču galvenokārt kursa ka darbs tehniski ir izstrādāts teju
viņi ir apmierināti. «Saglabā- nejauši tieši to var izlasīt – vai iekārta, pārliecinoši pamatota,» darbos, vienreiz arī maģistra dar- perfekti, taču apraksts ir nekvalijusies nemainīgi augsta kva- tad mēs spētu pamatot, par ko viņš turpina.
bā. «Bija aizdomas arī par kādu tatīvs,» neslēpj TF profesors, gan
litāte, jo gadu laikā prasības piešķirta augstākā izglītība?»
bakalaura darbu, taču pierādīt to piebilstot, ka pēdējos gados jāuznav mainījušās,» teic S.Štrausa,
Šogad – bez plaģiātiem
neizdevās,» atceras I.Svarinska, teic krievu tautības studenti, kuru
un viņai piekrīt arī J.Ķusis un Darbi pietuvināti
Uzrunātie mācībspēki ir gan- norādot, ka noslēguma darbu darbi nereti uzrakstīti pat labākā
K.Vārtukapteinis, taču norāda, reālajai dzīvei
darīti, ka šajā gadā pozitīvs vērtē- rakstīšanas laikā pasniedzēji kļūst latviešu valodā nekā tiem, kuriem
ka vērtējumu ziņā ir pilns spektrs
Uz jautājumu, kā mainījusies jums ir visiem darbiem, kas tika īpaši uzmanīgi. «Intereses pēc tā ir dzimtā. Uz šo problēmu
– kā četras, piecas balles, tā arī tēmu izvēle, mācībspēki atbild aizstāvēti. Galvenie kritēriji, pēc internetā esmu meklējusi darbus norāda arī J.Ķusis: «Ko tur slēpt
deviņnieki un desmitnieki par – tās gadu gaitā neapšaubāmi kuriem darbus vērtē, – tēmas ak- par noteiktu tēmu, tāpēc zinu, ka – ik gadu gadās pāris bakalaura
tiešām izciliem darbiem.
kļuvušas daudzveidīgākas un pie- tualitāte un saturs, darba nofor- tur iespējams iegūt visu – sākot darbu, kas rakstīti nevis zinātnisJautāti, cik objektīvs ir šis vēr- tuvinātākas dzīvei.
no lekciju pie- kajā stilā, kā tas ir nepieciešams,
tējums, mācībspēki ir vienisprātis Piemēram, topošie «Ir gan pamatīgi bakalaura darbi
rakstiem un bet gan populārajā. Tieši tādēļ
– objektivitāti garantē septiņu sociologi vairs neiz- ar nozīmīgiem pētījumiem, gan
r e f e r ā t i e m mēs augsti vērtējam zinātniskos
cilvēku komisija, kurā līdztekus vēloties «nobružātas» virspusēji izstrādāti,» LLU SZF Solīdz pat pro- projektus, kas jāraksta vēl skolā
LLU mācībspēkiem ir arī savas tēmas, toties akcen- cioloģijas katedras vadītājs Jānis
mocijas dar- – tā topošajam studentam nereti
jomas speciālisti, kas ar augstsko- tē mūsdienu aktua- Ķusis akcentē, ka vidējais vērtēbiem, un tā ir pirmā iespēja apgūt zinātniskā
lu ikdienā nav saistīti. «Tas savā litātes, piemēram, jums šogad bijis 7 balles. Pavisam
jau ir katra stila rakstīšanas manieri.» Māziņā ir garants tam, ka vērtējums anoreksiju, bulīmiju, vāji darbi esot retums: «Bakalaura
mācībspēka cībspēki neslēpj, ka daudz kļūdu
ir objektīvs un mums, pasniedzē- sabiedrības attieksmi darba tēmu studentam ir iespēja
g o d a l i e t a rodas arī tekstu tulkošanas gaitā,
jiem, pat ja to gribētu, nav iespējas pret homoseksuālām izvēlēties pašam, un tas jau vien ir
– n e p a l i k t taču vairums ir paviršības dēļ.
paaugstināt vidējo vērtējumu, lai partnerattiecībām. zināms garants, ka rakstīs par to,
muļķa lomā «Mēs jau neprasām neiespējamo
sev «uzspodrinātu» spalvas,» pie- TF inženieri lielāku kas pašam kaut mazliet interesē.
un atklāt pla- – vien pirms iesiešanas vēlreiz
bilst K.Vārtukapteinis. S.Štrausa uzmanību pievēršot Darba izstrādes procesā rodas azarts, un tad jau – arī kvalitāte. ģiātu,» viņa pārlasīt savu darbu. Diemžēl
gan neslēpj, ka šajā gadījumā liela tam, lai bakalaura Dažkārt, kā ierasts, vien pietrūkst mazliet laika.»
stāsta, ka par situācijā, kad viss tiek atlikts uz
nozīme ir arī studenta pārliecībai darbā piedāvātais riplaģiātismu pēdējo brīdī, no kļūdām izvairīties
par sevi, savu darbu – augstāks sinājums būtu gan vienkāršāks, mējums un prezentācija. «To, cik var draudēt pat izslēgšana, tur- grūti,» rezumē pasniedzēji un atvērtējums ir tiem, kas prot pārlie- gan arī relatīvi lētāk realizējams, daudz laika students ir atvēlējis klāt, darbu pārstrādājot, studen- klāj, ka, vērtējot darbu, kļūdaina
cināt. Savukārt J.Ķusis piebilst ka turklāt aizvien vairāk studentu bakalaura darbam, var noteikt, to tam jārēķinās arī ar iespaidīgu valoda neapšaubāmi ir viens no
vienu otru studentu tomēr nācies pievēršas mācību laboratoriju paņemot vien rokās – izmantotās naudas summu. «Lai izvairītos no aspektiem, kādēļ tiek pazemināts
«pievilkt». «Mēs neesam ieintere- iekārtu pilnveidošanai. Savukārt literatūras klāsts, darba nofor- situācijas, kad studenta paviršība kopējais rezultāts.

Skaitļi runā

Darba ņēmēja deklarētā dzīvesvieta

Darba ņēmēju skaits no apkārtējiem rajoniem Jelgavas uzņēmumos
2007. gadā
Darba ņēmēju skaits

Darba ņēmēja deklarētā dzīvesvieta

Darba ņēmēju skaits

Rīga

1923

Dobeles rajons,

1125

Rīgas rajons

553

tajā skaitā Dobele

336

Jelgavas rajons,

26 025

Bauskas rajons,

533

tajā skaitā Jelgava

20 684

tajā skaitā Bauska

138
Valsts ieņēmumu dienesta dati

Pilsētnieks vērtē

Kur jūs
nepieciešamības
gadījumā
aizņematies
naudu?

Inita
Jankeviča,
skolotāja:
– Steidzamos
gadījumos visbiežāk nauda
tiek aizlienēta
no radiem. Ja
nevar no viņiem, tad draugiem, bet pēdējais
variants ir banka. Kredīts no bankas paņemts vienīgi, lai iegādātos
dzīvokli. Protams, tas nav labi, taču
citas izejas nav.
Jānis Valters,
students:
– Ģimenei ir
saimniecība,
un, lai uzlabotu tās darbību
un attīstītos,
vairākas reizes
vienā bankā
ir ņemti kredīti. Parasti jau ir tā,
ka uzreiz vajag ļoti lielu summu,
tāpēc citas izejas kā vien banka
nav. Pats savulaik esmu ņēmis arī
studējošo kredītu. Tagad esmu
sācis to atmaksāt.
Marija
Adamova,
pensionāre:
– Es vispār
nekur nevaru
aizņemties.
Man tieši tagad ļoti vajag
naudu, taču
nevaru dabūt. Man ir 67 gadi,
esmu pensionāre, bet bankās
kredītus dod cilvēkiem tikai līdz
65 gadiem. Jā, «ātro» kredītu ir
iespējams dabūt, taču tur ir pārāk
augsti procenti.
Raisa
Oršulovska,
pensionāre:
– Parasti nepieciešamo
summu aizņemos no
radiniekiem,
bet viens aizņēmums man ir arī «ātro» kredītu
kompānijā – steidzami vajadzēja
250 latus, paņēmu un tagad jau
otro gadu katru mēnesi maksāju
vairāk nekā 16 latus.
Klinta Lāce,
studente:
– Ja nepieciešama neliela summa,
aizņemos no
draugiem
un radiem.
Pagaidām
kredītsaistību man nav, jo nav
bijusi tāda nepieciešamība, taču
pieļauju, ka tāda var rasties.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Sportisti
dodas uz
olimpiādi
 Ritma Gaidamoviča

Šodien Ventspilī sākas
Latvijas II Olimpiāde,
uz kuru jau devušies
mūsu futbolisti, bet
rīt viņiem pievienosies
pārējie 12 sporta veidu
pārstāvji.
Kopā no Jelgavas Latvijas II
Olimpiādē, kas risināsies no 12.
līdz 15. jūnijam, piedalīsies delegācija 145 sportistu sastāvā.
Jelgavas Sporta servisa centra
(JSSC) direktors Juris Kaminskis
«Jelgavas Vēstnesim» atklāj, ka
ceļazīmi uz olimpiādi Ventspilī
saņēmušas basketbola, volejbola
un futbola komandas un deviņu
sporta veidu sportisti. Par labiem rezultātiem sacentīsies 20
smaiļotāji un kanoe airētāji no
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
(BJSS), kā arī no smaiļošanas un
airēšanas sporta kluba «KC»; 11
vieglatlēti no BJSS un Zemgales
Olimpiskā centra. Boksa klubs
«Madara» un «Juniors» uz Ventspili boksēties sūta 13 šī sporta
veida lietpratējus.
Jelgavas godu aizstāvēs arī trīs
burātāji no Jelgavas Jahtkluba ar
jahtu «Pingvīns», bet peldēšanas
sacensībās piedalīsies 14 peldētāji
no Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas; brīvās cīņas disciplīnu
pārstāvēs 11 cīnītāji no cīņas
kluba «Milons» un «Herkuless»;
airēties brauks divi sportisti no
BJSS, savukārt BMX trasē stāsies
divi jaunieši no bērnu un jauniešu BMX sporta skolas «Mītavas
kumeļi». Šajā gadā individuāli
tiks pārstāvētas arī triatlona un
teikvondo disciplīnas.
J.Kaminskis stāsta, ka pretendenti olimpiādei izvēlēti, ņemot
vērā viņu rezultātus. «Katrā
gadījumā «tūristus» uz olimpiādi
neņēmām, brauks tie, kuri var
uzrādīt labus rezultātus,» tā direktors. Šobrīd par rezultātiem
esot pāragri spriest – sportā viss
var gadīties –, taču lielākās cerības tiekot liktas uz peldētājiem,
smaiļotājiem, vieglatlētiem un
cīņas sporta pārstāvjiem.
Latvijas I Olimpiādē 2004. gadā
Jelgava piekāpās tikai rīdziniekiem, izcīnot 2. vietu.
Tam, kā Jelgavas sportistiem
sokas Ventspilī, varēsiet sekot
līdzi interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

«Spiež»
paaugstināt
biļešu cenas

(No 1.lpp.)
No 1. jūlija maksa par braucienu
tiks paaugstināta arī tālsatiksmes
jeb starppilsētu maršrutos, kad
par 40 santīmiem dārgāks kļūs
brauciens ar autobusu uz Rīgu,
Bausku, Tukumu, Ventspili, Dobeli, Sloku un attiecīgi arī atpakaļ.
Savukārt braucienam uz Rīgu ar
mikroautobusu cena pagaidām
netiek mainīta. JAP valdes loceklis Pēteris Salkazanovs akcentē,
ka šādu lēmumu Satiksmes ministrija pieņēmusi, reaģējot uz
straujo degvielas kāpumu.
Par gaidāmo biļešu cenu kāpumu līdztekus JAP pašlaik jau paziņojusi SIA «Daugavpils Autobusu parks», Vidzemes sabiedriskā
transporta kompānija «CATA»,
kā arī Valmieras transporta uzņēmums «VTU-Valmiera».
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Skolēni sāk strādāt
pilsētas labiekārtošanā
 Sintija Čepanone

Īsi pirms pulksten
pusdeviņiem pie pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība»
valda īsta rosība – tur
pulcējas ap trīsdesmit
skolēni, kas atnākuši
uz darbu. Šādi diena
viņiem iesāksies vēl
gandrīz mēnesi. Bērni
jau iepriekš izteikuši
vēlmi vasarā strādāt,
un pašvaldība rada
iespēju viņus iesaistīt
pilsētas labiekārtošanas darbos.
Puiši, gaidot speciālistu, kura
vadībā šodien būs jāstrādā, stāsta, ka iepriekšējā dienā stacijas
parkā krāsojuši solus. Visticamāk, tas būs jādara arī šodien
– lai gan krāsojuši cītīgi, darāmā
tur vēl ir, turklāt nekrāsoti palikuši arī soliņi citviet pilsētā.
«Tas nav īpaši grūts darbs. Kaut
arī iepriekš neko tādu nebiju darījis, krāsošana man padodas,»
vērtē trīspadsmitgadīgais Emīls
Stepiņš. Viņš neslēpj, ka oficiāli
vasarā strādā pirmo reizi, taču
pērn nelegāli piepelnījies celtniecībā. «Es novērtēju to, ka tagad par mani tiks samaksāti visi
nodokļi,» Emīls lēš, ka kopumā
par mēnesi darba viņš saņems
apmēram 90 latus. Līdzīgu
summu nosauc arī citi bērni,
un viņi jau zina, kā savu pirmo
algu tērēs. «Strādājot es gribu
nopelnīt zobu platītēm,» teic
Dāvis Šusters. Iespējams, tieši
tādēļ, ka viņam ir mērķis, agrā
celšanās grūtības nesagādājot.
Arī par to, ka citi vienaudži
tikmēr atpūšas, viņš nebēdājot:
«Strādāšu līdz jūlija vidum – līdz
skolai vēl pagūšu atpūsties.»

Īsi
 Pilnā sparā rit Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātes (EF)
remontdarbi, kuru laikā paredzēts «atsvaidzināt» otrā stāva
gaiteni un kāpņutelpas. Intensīvi

remontdarbi EF notiek kopš jūnija
sākuma, un darbus plānots veikt divās
kārtās – pašlaik tiek remontēts otrā
stāva gaitenis un viena trepju telpa
no 1. līdz 3. stāvam, savukārt vēlāk remonts tiks veikts arī otrai kāpņutelpai.
Patlaban norit aptauja, lai noskaidrotu
otrās kārtas darba veicējus. Pirmās
kārtas remontdarbus veic SIA «Konstants», un kopējās darbu izmaksas
lēšamas ap 20 000 latu. Galvenokārt
šie ir valsts budžeta līdzekļi. Paredzēts,
ka remontdarbi EF turpināsies līdz 15.
augustam.

 Izsolē tiks pārdotas valstij
piederošās a/s «Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca» kapitāldaļas,
liecina Privatizācijas aģentūras
(PA) paziņojums. Izsole notiks

Kopumā pilsētas labiekārtošanas darbos iesaistīti 60 galvenokārt trīspadsmit gadus veci skolēni,
un pirmie trīsdesmit strādāt sāka jau šonedēļ. Noķēpājušies ar krāsu, taču priecīgi par iespēju
laiku pavadīt lietderīgi un nopelnīt – tā puiši raksturo savas pirmās darba dienas pašvaldības
aģentūrā «Pilsētsaimniecība».
Foto: Ivars Veiliņš
Sagurušas pēc pirmās darba strādā īpaši apzinīga komanda. bērnu audzina viena, ja vecāki ir
dienas nejūtas arī meitenes. «Lai skolēni varētu strādāt, invalīdi, bet pusaudzis vēlas paJeļenas Kuzminčukas darbs viņiem vajadzēja uzrakstīt mo- līdzēt savējiem, tostarp nopirkt
bijis stāvēt pie krustojuma un tivācijas vēstuli, atklājot, kāpēc sev skolas piederumus,» skaidro
skaitīt cilvēkus, kas to šķērso. viņi vasarā vēlas strādāt,» stāsta pilsētas teritorijas apsaimnieko«Tas nepieciešams, lai «Pilsēt- Z.Ķince. Kopumā vēlmi iesais- šanas speciāliste.
saimniecība» varētu izvērtēt tīties pilsētas labiekārtošanā
Ar pusaudžu veikumu «Pil– vajag tur luksoforu vai ne,» izteikuši ap 200 bērni, galveno- sētsaimniecības» speciālisti ir
teic Jeļena. Meitene atklāj, ka kārt trīspadsmit gadus veci, taču apmierināti – viņi gan krāso
strādā, lai palīdzētu vecākiem: darbu garantēt bija iespēja tikai soliņus, gan grābj nopļauto zāli,
«Manā ģimenē strādā tikai tētis, 60 – trīsdesmit skolēni strādās ravē, gan pārlūko gūlijas un
un viņam ir grūti vienam pelnīt. mēnesi līdz jūlija vidum, savu- caurtekas, gan arī veic dažādus
Par savu pirmo algu pirmkārt kārt otri trīsdesmit – no jūlija biroja darbus un palīdz citiem
iegādāšos visu skolai nepiecie- līdz augusta vidum. «Izšķirties, speciālistiem. «Raugāmies, lai
šamo. Ja paliks pāri – nopirkšu kuri bērni varēs strādāt, bija skolēniem neapniktu tas, ko viņi
kaut ko arī savam priekam.»
ļoti grūti, tieši tādēļ priekšroka dara, tādēļ piedāvājam daudz«Pilsētsaimniecības» pilsētas tika dota tiem, kuriem ir grūtāki veidīgus darbus,» teic Z.Ķince
teritorijas apsaimniekošanas ģimenes apstākļi. Piemēram, ja un uzteic pusaudžu apzinīgumu:
speciāliste Zane Ķince vērtē, ka skolēns ir no daudzbērnu ģime- «Mēs tiešām jūtam, ka šie bērni
šogad pilsētas labiekārtošanā nes, ja mamma vai vecmāmiņa ir motivēti strādāt.»

19. jūnijā pulksten 11 Privatizācijas
aģentūras telpās. Tajā tiks izsolītas
453 516 akcijas. Izsolāmo akciju
īpatsvars sabiedrības pamatkapitālā ir
20,85 procenti. Valsts akciju paketes
nosacītā cena ir 851 930 lati. Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīcas pamatkapitāls
ir 2 175 208 lati. Jau ziņots, ka 2006.
gadā uzņēmums nopelnīja 28 412
latus, bet apgrozījums bija 1,59 miljoni latu. 95 – 98 procenti no rūpnīcā
saražotās produkcijas tiek eksportēti
uz dažādām pasaules valstīm, tostarp
bijušajām PSRS republikām.

 Lai uzlabotu ūdenstransportlīdzekļu pārvietošanās drošību,
nākamajā mēnesī Lielupē tiks
izvietotas navigācijas zīmes.

25 mazā izmēra kuģu kustības regulējošās zīmes šovasar tiks izvietotas
Lielupē Jelgavas teritorijā, un jau
pašlaik norit to izgatavošana. Līdz 27.
jūnijam visām navigācijas zīmēm jābūt
izgatavotām, savukārt līdz 11. jūlijam
– uzstādītām. Mazizmēra kuģu kustības regulējošās zīmes konkursa kārtībā uzticēts izgatavot uzņēmumam
«Signum», un kopumā tas izmaksās
5546,31 latu, savukārt to uzstādīšanu
veiks SIA «Mītavas Elektra» par kopējo
summu 7134,28 lati. Pie dzelzceļa tilta
atbilstošas navigācijas zīmes uzstādīs
«Latvijas dzelzceļš», jo tā ir viņu komunikācija.
Ritma Gaidamoviča

Bērnu rotaļu laukumi –
ne tikai mazākajiem

Skolotāji var pieteikties
Jauno vadītāju skolai

 Sintija Čepanone

(No 1.lpp.)
Plašāka informācija par konkursu, noteikumiem un iesniedzamajiem dokumentiem
pieejama pilsētas skolās, Izglītības pārvaldē un arī Jelgavas
Izglītības pārvaldes mājas lapā:
http://jip.jelgava.lv.
G.Auza stāsta, ka apmācību
programmā tiks uzņemti 20
skolotāji, kas mācības sāks jau
augusta beigās. Tās notiks visu
2008./2009. mācību gadu. Konkursa pieteikumus izvērtēs 27.
jūnijā. Skolotājiem, kas uzsāks

Drīzumā Jelgavā būs par
vēl vienu bērnu rotaļu
laukumu vairāk – pašlaik
norit pēdējie darbi, lai
jau nākamās nedēļas
sākumā «durvis vērtu»
jauna atpūtas vieta bērniem un pusaudžiem
Asteru ielas 14. un 16.
nama pagalmā. Paplašināts tiek arī rotaļu laukums Satiksmes ielā 33.
«Pilsētā ir vairāki bērnu rotaļu
laukumi, taču tie galvenokārt
paredzēti mazākajiem bērniem.
Tādēļ meklējām risinājumu, lai
atpūsties varētu arī tie, kuriem jau
ir divpadsmit un pat trīspadsmit
gadi,» stāsta pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Ilona Lediņa, norādot, ka
šim nolūkam ar jaunām ierīcēm
pašlaik papildina rotaļu laukumu
Satiksmes ielā, savukārt Asteru
ielā tas tiek veidots no jauna, domājot par bērniem no trīs līdz pat
trīspadsmit gadu vecumam.
Līdz 16. jūnijam abiem rotaļu
laukumiem jābūt pabeigtiem.
«Asteru ielas pagalmā savulaik
rotaļu laukums jau bijis, taču
nu par to liecināja vien smilšu
kaste un divi metāla slidkalniņi,

Lai rotaļu laukums būtu saistošāks arī pusaudžiem, Satiksmes
ielā 33 tiek uzstāditas jaunas konstrukcijas.
kas bērniem vairs nebija droši,»
I.Lediņa atklāj, ka SIA «Ksil Baltic» šeit atjaunos smilšu kasti un
izvietos atraktīvas rotaļu ierīces
mazākajiem, kā arī tādas, kas
piemērotas pusaudžiem. Turklāt
darbu gaitā tiks rekonstruēts arī
tur esošais soliņš un izvietota
atkritumu urna. Kopumā darbi
izmaksās 10 250 latus.
Savukārt jau iekārtotajā rotaļu
laukumā Satiksmes ielā pamazām
slejas aizvien jaunas konstrukcijas, kuras saistošas būs vecākiem
bērniem. «Rotaļu laukums atrodas uz pašvaldības zemes, turklāt
teritorija ir pietiekami plaša, lai
varētu realizēt savas ieceres,» «Pilsētsaimniecības» projektu vadītāja

I.Lediņa piebilst, ka līdz ar laukuma Satiksmes ielā paplašināšanu
tur tiks uzstādīta arī atkritumu
urna un sols, savukārt darbu
izmaksas būs 17 663 latus, tos
paveikt uzticēts SIA «Eismas».
Kamēr laukumi vēl tikai top,
tuvējo māju bērni ziņkārīgi seko
līdzi darbiem. «Es jau zinu – te
būs jaunas šūpoles,» teic deviņus
gadus vecā Valērija, kura brīvo laiku pavada Satiksmes ielas rotaļu
laukumā. Pašlaik vismīļākais viņai
ir nelielais karuselis, bet meitene
klāsta, ka noteikti izmēģinās arī
jaunās rotaļu ierīces. Savukārt
kaimiņpuikas sapņo par «tarzānu» – konstrukciju no virvēm – un
basketbola grozu.

Var iegādāties
taksometru
atšķirības zīmi

Jelgavas
domes
Informācijas
aģentūrā interesenti var
iegādāties
Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības
zīmi – logo. Uz atšķirības zīmes
iekļauta informācija par taksometra
dienas un nakts lietošanas maksu,
norādot taksometra nolīgšanas,
viena kilometra nobraukuma un nolīgtā taksometra stundas stāvēšanas
maksu. Taksometru atšķirības zīmes
– logo – izvietojums paredzēts uz
transportlīdzekļa labās puses aizmugurējām durvīm.

mācības jaunajā programmā,
trīs dienu laikā rakstiski paziņos komisijas lēmumu.
Jauno vadītāju skolas mācību
programmu finansē Jelgavas
dome, piešķirot 3000 latus.
Pēc apmācībām jaunie vadītāji
tiks iekļauti īpašā reģistrā un
gadījumos, kad kādā izglītības
iestādē būs nepieciešami administrācijas darbinieki, tiks
izvērtēts, kurš no viņiem var
stāties trūkstošā speciālista
vietā, un piedāvāta iespēja veikt
jaunus darba pienākumus.

Pārdod

četristabu dzīvokli un automašīnu
«VW Polo». Tālrunis 29354910.

Pērku

privatizācijas
sertifikātus par
14 Ls/gab.

Tālrunis 63022492.
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Jelgavā «Sēžam zaļi!» – nepārtraukti
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadītas pirmās nedēļas, kopš rīdziniekiem dota
«zaļā gaisma» sēdēšanai zālienā pilsētas centra parkos un kanālmalā. Gandrīz katru dienu dzirdams,
ka galvaspilsētas amatpersonas ir satrauktas – zāle
izsēdēta, kanālmala nobradāta, visur atpūtnieku
atstātie atkritumi. «Jelgavas Vēstnesis» skatās, kāda
situācija ir Jelgavā, kur aizlieguma sēdēt zālienā
nekad nav bijis.

Lai arī Rīgā atļauja sēdēt
zālienā radījusi plašu
ažiotāžu, Jelgavā pilsētas skvēros un parkos
jau gadiem zālē varam
sēdēt pavisam droši.
Pēc speciālistu teiktā,
problēmu šajā ziņā nav
– neviens izsēdējums
zālienā nav fiksēts, nav
arī citu kaitējumu. Tiesa,
cilvēku atstātie atkritumi raizes gan sagādā.
Aģentūras «Pilsētsaimniecība»
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja atzīst,
ka atšķirībā no rīdziniekiem mūsu
pilsētas iedzīvotāji jau gadiem par
savu atpūtas vietu var izvēlēties
visus parkus un skvērus, tostarp
sēdēt zālienā. Nevienam pat
prātā nav ienācis noteikt tādus
ierobežojumus kā galvaspilsētā,
jo līdz šim nav konstatēts neviens
vērienīgs izsēdējums, kas liktu
aizdomāties par to, ka atpūta zālē
jāaizliedz. «Arī mājās taču mēs
staigājam pa zāli un sēžam tajā!
Vai tad zāle izsēdēta un kaut kas
ir noticis?!» smej speciāliste.

Ja neatstātu atkritumus,
raizes nesagādātu

Daudz lielāka problēma ir atkritumi, kas tiek atstāti pēc pasēdēšanas pilsētas parkos. Tas gan
neattiecas tikai uz zālē sēdētājiem
– apēsto un izdzerto produktu
iepakojumus atstāj arī tie, kas par
atpūtas vietu izvēlējušies soliņus
parkā vai skvērā. «Kaut arī atkritumu konteineri ir turpat blakus,
cilvēki, iespējams, slinkuma vai
pat pieraduma dēļ visu atstāj tur,

Vienā no jelgavnieku iecienītākajām atpūtas vietām – Raiņa parkā – sastaptie jaunieši Gita (no
kreisās), Pēteris, Dāvids un Vendija atzīst, ka šeit zālītē pasēdēt un atpūsties nākot jau gadu
gadiem. Jaunieši ātri vien atrod arī atbildi uz jautājumu, kādēļ sēdēšana zālienā ir jāatļauj.
Pirmkārt, šādi laiks tiek pavadīts svaigā gaisā. Nav jāmeklē lauki, uz kuriem vēl tālu jābrauc,
tērējot laiku un arī līdzekļus. Otrkārt, daudz ērtāk esot sēdēt zālienā nekā uz soliņiem, kas
bieži vien jau aizņemti. «Ja kāds izdomātu noteikt aizliegumu sēdēšanai zālē, es noteikti to
pārkāptu, jo arī Rīgā savu reizi pirms akcijas «Sēdēsim zaļi!» to darīju,» atklāj Pēteris. Bet Gita
stāsta, ka jauniešiem jau tāpat neesot daudz vietu pilsētā, kur atpūsties. Kas notikšot, ja vēl
parkus atņemšot?! Ja kāds izdomātu šādu aizliegumu, Gita uzskata, ka vienlaikus būtu jāsniedz
Foto: Ivars Veiliņš
arī alternatīva jauniešu atpūtai.
kur sēdējuši,» stāsta I.Gamorja.
Atkritumu urnu pilsētas zaļajās
zonās ir pietiekami daudz, un
speciāliste atzīst, ka ar to problēmām nevajadzētu būt. Kuri ir tie
nekārtīgie pilsētnieki, droši pateikt
nevar – skaidri zināms vien tas, ka
tie nav bērni un jaunieši, kas piedalījušies pavasara un rudens talkās
vai strādājuši «Pilsētsaimniecībā»,

iesaistoties pilsētas labiekārtošanā.
Pēc sakopšanas talkām, kad pašu
rokām vākti atkritumi, parasti
jaunieši noteic, ka aiz sevis tukšos
iepakojumus vairs neatstās, pat ja
iepriekš kas tāds gadījies. «Manuprāt, skolēnu attieksme pēc šāda
darba ir krietni mainījusies – viņi
atkritumus labāk iemetīs tiem
paredzētajās vietās, nevis atstās

uz zemes,» tā I.Gamorja.
Visvairāk par šādām nekārtībām jāsatraucas vietās, kur uzturas lielākais daudzums cilvēku,
piemēram, Raiņa parkā, Vaļņu
skvērā, stacijas parkā.

Diskutējams jautājums
par «taisnajām» taciņām

Speciāliste stāsta, ka izbradā-

jumus un izgulējumus pilsētas
centra zaļajā zonā nav novērojusi, cita lieta gan ir cilvēku
iestaigātās taciņas. «Ir vietas,
kur tā vietā, lai ietu pa speciāli
izveidotajām taciņām, cilvēki
cenšas ieekonomēt laiku, ejot
taisni pāri zālienam, tā iestaigājot takas, kur ar laiku zālīte vairs
neaug,» tā speciāliste. Viņa gan
atzīst, ka ir grūti pateikt – tas
ir labi vai slikti –, taču pareizi
būtu šeit ierīkot taciņu. Taču
ir vietas, kur taciņa jau izbūvēta, tiesa, met nelielu līkumu.
Cilvēks šo līkumu iet nevēlas
un brien «pa taisno», tādējādi
kaitējot apstādījumiem un parka
kopējam skatam. Diez vai šādos
gadījumos vajadzīgs ierīkot jaunu celiņu blakus jau esošajam.
Līdzīga parādība novērota arī
atjaunotajā Uzvaras parkā, kur
vairums cilvēku pastaigai izvēlējušies gājēju celiņu, taču daļai
pilnīgi pašsaprotami šķitis šķērsot zālienu, lai taisnāk. Katrs no
šiem gadījumiem speciālistiem
jāizvērtē atsevišķi.

Turpinās cīņa ar
apstādījumu postītājiem

Nepārtraukti tiek uzmanīti
arī pilsētas apstādījumi, bet
gadās reizes, kad kāds ļaundaris
vai arī kāda nevērīga persona
izposta puķu dobes. «Kā visai

Zālienā sēdēt pat ir ieteicams
 Ritma Gaidamoviča

Izrādās, ka zālienā sēdēt pat ir ieteicams,
taču tas jādara ar
mēru. Turklāt ir arī
zāliena veidi, kuriem
pat ļoti «patīk», ka
pa to staigā – tas gan
attiecas uz vietām, kur
ierīkoti futbola un rotaļu laukumi. Bet pret
zālienu, kas ierīkots uz
būvgružiem vai smiltīm, kā tas ir lielākajā
daļā Jelgavas, jāizturas saudzīgāk.
«Šobrīd, ņemot vērā laika
apstākļus, kad ir ļoti sauss, cilvēkiem pret zālienu vajadzētu
izturēties saudzīgi. Nav labi
ilgstoši sēdēt vienā vietā. Ar
kājām brucināt un izkasīt bedrītes zālienā, kā to mēdz darīt
jaunieši, vispār nedrīkstētu, jo
laiks ir ļoti sauss un augs tiek
bojāts, līdz ar to zālē var palikt
plankumi. Taču normālos apstākļos ir tā: jo vairāk pa zālīti
staigā, jo vairāk tas tai patīk.
Turklāt tā tiek nomīdītas arī
nezāles, kas vienkārši iznīkst.
Taču, protams, tas jādara ar
samēru, turklāt tā, lai staigāšana nebūtu pārāk intensīva
vienā vietā. Bet, ja cilvēks tikai
neilgu laiku pasēž un ar bērnu
paspēlējas, nekāds ļaunums
tai noteikti netiek nodarīts,»
tā par zālienā sēdēšanu saka
«Zaļās rotas» speciāliste Guna
Parfenoviča.

Pievērš pārāk
maz uzmanības

Taujājot, vai mūsu pilsētas zā-

liens ir piemērots šādai atpūtai,
speciāliste atzīst, ka patiesībā
pilsētā zālei tiek pievērsta pārāk maza uzmanība, kas ietekmē arī tās kvalitāti. «Zāliens
ir jāmēslo, jālaista, jāaerē,
pavasarī jāiztīra. Protams,
vasarā jau cenšas ar grābeklīti
visu iztīrīt, taču no pļaušanas
tomēr paliek tāds kā suseklis,
kas traucē gaisa nokļūšanai
pie saknēm, līdz ar to sakne
neelpo un zāle sliktāk aug. Ja
par zālienu rūpētos, tas kļūtu
vēl piemērotāks dažādām
aktīvām nodarbēm,» stāsta
G.Parfenoviča. Tiesa, pagaidām mūsu pilsētā nekas no tā
netiek darīts, jo visaptverošais
zāliena kopšanas process ir
dārgs un darbietilpīgs.

Daudz bīstamāki ir suņi

Lai saglabātu zālīti skaistu,
G.Parfenoviča atklāj, ka cilvēkiem vajadzētu vien ievērot
dažus noteikumus, kas patiesībā visiem jau zināmi. Tā
bez vajadzības pa zāli nevajag
staigāt, jo tā nav trase, kurai
ik dienu soļot pāri – tam paredzēti gājēju celiņi. Nevajadzētu zālē atstāt arī atkritumus,
saules puķu sēklas, kuras ir
ļoti grūti savākt, tāpat zālienā
nedrīkst atstāt arī izsmēķus
un stikla taru. Nekādā gadījumā nevajadzētu arī rakt un
kasīt, lielā mērā tas attiecas
uz maziem bērniem, kuriem
patīk visur parakņāties. «Bet
pats galvenais – nelaist parkos
un skvēros suņus, jo viņu izkārnījumu vietās zāliens «apdeg». Turklāt suņu atstātās
čupas vēlāk zāliena kopējiem
pļaušanas laikā rada nepatī-

Policija
nesatraucas

kamus atgadījumus.
Suņi arī ir tie, kas
visbiežāk izrok bedres un bojā zāliena
vienmērīgo klājumu,»
atzīst speciāliste.

 Ritma Gaidamoviča

Pašvaldības policija atzīst, ka mūsu pilsētā
zālē sēdēšana problēmas nesagādājot – kārtībsargus vairāk uztrauc
alkohola lietošana un
atkritumu atstāšana
parkos un skvēros.

Zālienam
vajag labi
sagatavotu zemi

Mēģinot noskaidrot, vai ir kādi īpaši zālieni, kuros var
sēdēt un kuros ne,
G.Parfenoviča stāsta,
ka parasti jau nesēj
vienu zālienu, bet
g a n t ā m a i s ī j u m u . «Zaļās rotas» speciāliste Guna Parfenoviča
Tas piemeklēts un stāsta, ka zālienā sēdēt var un tas ir pat
v e i d o t s a t b i l s t o š i labi. Kaitīga ir taisno taciņu mīšana.
Foto: Ivars Veiliņš
augsnes sastāvam,
gaismai, sausākai vai
mitrākai vietai. Ja zālienu iemels tam, kāpēc karstajā laiparedz sēt intensīvi izman- kā zāliens izkalst,» tā «Zaļās
tojamā vietā, kur var staigāt, rotas» pārstāve.
Vērtējot Jelgavas zālienu,
rotaļāties vai spēlēt futbolu,
speciālisti izvēlas īpašu zā- speciāliste gan atzīst, ka tas
lienu, kas tiek sēts speciāli īsti nav tāds, kādam vajadzēsagatavotā augsnē 30 un pat tu būt, – blīvam, noaugušam,
40 centimetru dziļumā. Šī zā- bez nezālēm. Mūsu parkos
liena sakne iet dziļi zemē un un skvēros lielākoties zāliens
ir daudz izturīgāka par «pa- ir «caurumains» un vietām
rasto». Ja ir labi sagatavota arī nezāļu pilns. Teju visos
augsne, zāle pati no apakšas parkos zāliens jau ir ļoti sens,
velk augšā mitrumu ar visām pēdējais sētais ir Uzvaras
barības vielām, tādēļ zāliens parkā, taču par to, kāda būs
aug labi. Bet, ja augsnes saga- tā kvalitāte, vēl esot pāragri
tavotā virskārta ir ļoti plāna, spriest – to varēšot pateikt
tad saknei nav kur palikt. tikai pēc diviem gadiem, kad
«Jelgavā tas ir īpaši izteikti, jo tas kārtīgi ieaugsies.
Izsakot vērtējumu par Rīdaudzās vietās, kur aug zāle,
apakšā atrodas būvgruži un gas kampaņu, G.Parfenoviča
smiltis – pa virsu tiem ir tikai atzīst, ka viņu satrauc atļau15 centimetri melnzemes, līdz tā sēdēšana kanālmalā, kur
ar to sakne netiek dziļāk, tā jaunieši pieceļoties atstāj iznespēj arī uzsūkt zemē esošo spārdītus laukumiņus vietās,
mitrumu. Tas arī ir galvenais kur atradušās kājas. Tur zāle

regulāru piemēru varu minēt
puķu podus pie «SEB bankas»
– tur kāds vienmēr pamanās vai
nu pāriet pāri puķēm, vai apsēsties uz puķu poda malas, līdz ar
to dibens ir puķēs, kas nodara
skādi. Bija arī vietas, kur izrautas tikko iestādītās atraitnītes,»
tā I.Gamorja.
Viņa teic, ka viss notiekošais lielā mērā saistīts ar cilvēka attieksmi pret pilsētu un vidi, kurā viņš
dzīvo. «Tas, kurš nav mācīts likt
atkritumus konteinerā, to arī nedarīs. Tādēļ galvenais uzdevums
ir audzināt cilvēkus un veidot
viņu attieksmi tā, lai apstādījumu postīšana un piemēslošana
vienkārši nebūtu pieņemama,»
uzskata speciāliste.
Attiecībā uz Rīgas gadījumu
speciāliste vērš uzmanību uz to,
ka rīdzinieki jau lielākoties satraukušies par kanālmalu, kur ir
nogāze, un, ceļoties augšā, cilvēki
tiešām aiz sevis var atstāt vien
melnus laukumus, taču Jelgavā
tādu nogāžu praktiski nav, tāpēc
mums par to nav jāsatraucas.
Citādi, iespējams, būtu arī tad, ja
te apgrozītos tādas tautu masas
kā galvaspilsētā.
Tikmēr Jelgavā piemērotākās
vietas atpūtai zālienā ir Raiņa,
Stacijas un Uzvaras parks, Hercoga Jēkaba laukums, kā arī Vaļņu
skvērs un Ozolskvērs.

izkalst un vairs neaug, taču
no sēdēšanas vien, domājams,
problēmu nebūs. Kā risinājumu viņa redz iespēju atļaut
sēdēšanu zālienos noteiktos
laukumos, kur zāle ir spēcīga, bet tajās vietās, kur zāliens pakļauts nobradāšanas
riskam, to neļaut. Laiku pa
laikam šos laukumus varētu
mainīt.
«Domāju, ka zālē vajag ļaut
sēdēt. Šādi cilvēks ir daudz
tuvāk dabai, augiem un izjūt
smaržas, kas citādi pilsētā
grūti atrodamas. Saskarsme
ar augiem ir ļoti vērtīga, tā
ir vajadzīga katram cilvēkam. Turklāt šādi iespējams
sakārtot arī savas domas un
stiprināt veselību,» spriež
speciāliste. Viņa gan uzskata,
ka sabiedrība ir jāaudzina un
jāizglīto par to, ko drīkst un
ko nedrīkst darīt, nevis jānosaka strikti aizliegumi.

Pašvaldības policijas Administratīvā patruļdienesta priekšniece Irēna Berkolde atzīst, ka
Jelgavā problēmas, kas saistītas
ar zālē sēdēšanu, nav aktuālas
– vairāk uztrauc tie, kas aiz sevis
parkos un skvēros atstāj dažādus
atkritumus, un tie, kas šajās sabiedriskajās vietās lieto alkoholu.
I.Berkolde norāda, ka alkohola
lietošana gan vairāk vērojama to
vidū, kas par atpūtas vietu izvēlējušies soliņus, nevis zālienu.
Policijas informācija liecina,
ka visbiežāk sodītas personas,
kas, sēžot uz soliņiem, atstāj
zemē saulespuķu sēklas vai citus
atkritumus. Saskaņā ar Jelgavas
domes saistošajiem noteikumiem
par šādu pārkāpumu notikuma
vietā var uzlikt naudas sodu līdz
10 latiem, bet, sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu,
var uzlikt sodu līdz pat 50 latiem.
I.Berkolde atzīst, ka pa kādam
pārkāpējam ir ik nedēļu. Līdz
šim gan nav nācies saskarties ar
iedzīvotājiem, kas pilsētas centru
izmantotu kā pludmali, sauļojoties peldkostīmā.
Kā aktīvākās pilsētnieku atpūtas vietas patruļdienesta priekšniece nosauc Raiņa, Alunāna un
Stacijas parku.

kredīti

Ceturtdiena, 2008. gada 12. jūnijs

5

Kredīta nauda nav laimests loterijā.
Tā jāatdod
 Anna Afanasjeva

Kredītu kultūra pie
mums ir veidošanās stadijā. Tā atkarīga ne vien
no kredītņēmējiem, bet
arī devējiem. Pašlaik finansētāji, sevišķi nebanku sektora pārstāvji, no
vienas puses, klientus
mudina naudu aizņemties saprātīgi, bet, no
otras, – burtiski uzbrūk
ar «vieglas» naudas
piedāvājumiem.
Valdība pirms mēneša atzina,
ka valstī darbojas daudz firmu,
kas izsniedz kredītus un aktīvi
reklamējas, taču tās neviens
neuzrauga. Nav arī vienota reģistra, kurā būtu apkopota informācija par kredītņēmējiem. Šo
kreditētāju vidū ir daži desmiti
salīdzinoši lielu un ar bankām
nesaistītu līzinga kompāniju un
kredītu pakalpojumu sniedzēju.
Tāpat darbojas vairāk nekā simts
lombardu un dažādu finanšu
starpnieku, kas iedzīvotājiem
piedāvā kredītu preču un pakalpojumu iegādei, kredītu
pret nekustamā īpašuma vai
automašīnas ķīlu, kredītu pret
galvojumu, naudas kredītu bez
ķīlas un līdzīgus, turklāt daļai
firmu raksturīga «puspelēka»
darbība. Tāpēc plānots izstrādāt
likumdošanas izmaiņas, kas ierobežotu šī sektora darbību.
No nebanku kreditētājiem
lielākie uzņēmumi ir «AmCredit
Latvija», Baltijas – Amerikas
Uzņēmējdarbības fonda meitasuzņēmums, «GE Money Bank»,
«Inserviss Group», kas piedāvā
kredītus preču un pakalpojumu
iegādei, autolīzingu un naudas
kredītu. Nozīmīgi tirgus spēlētāji
ir arī preču un pakalpojumu kreditētāji «Elkor līzings» un «Nelss līzings», kā arī «Baltijas izaugsmes
grupa» (BIG) un «Mateks Credit»
– lielākoties tām visām ir filiāles
vai klientu apkalpošanas centri
arī Jelgavā. Atsevišķas firmas
tīklu izvērsušas ar pasta filiāļu
starpniecību. Tāpat pakalpojumus
sniedz virkne citu firmu, kas sevi
dēvē par aģentūrām vai fondiem.
Šai jomai pievērsies arī ne viens
vien ar nekustamajiem īpašumiem saistīts uzņēmums.
Tāpat tirgū netrūkst arī starpnieku, kas izmanto sadarbības
iespējas ar bankām un faktiski
tikai palīdz saņemt banku kredītresursus. Diezgan liels ir to
firmu skaits, kas izsniedz neliela
apjoma naudas aizdevumus ar vai
bez ķīlas, bet precīzi dati par to, kā
arī par lombardu skaitu nav pieejami. Grūti novērtēt iedzīvotāju

kopējās saistības, jo dati ir tikai
par komercbankām un ar bankām
saistītajām līzinga kompānijām,
savukārt par citiem kreditētājiem
informācija ir virspusēja. Tiek
lēsts, ka nebanku sektors veido 10
– 12 procentus no kopapjoma.

Pērkot putekļu sūcēju,
ieķīlā dzīvokli

Patēriņa kreditēšanā pieprasīta
ir ne tikai sadzīves priekšmetu un
pakalpojumu iegāde uz nomaksu,
kurā procentu likme gadā (24
– 30 procenti) ir nedaudz lielāka
kā banku maksājumu kartēm,
kredītlīnijām vai overdraftiem
(18 – 24 procenti), bet arī naudas
kredīti, ko iespējams saņemt bez
ķīlas. Finanšu kredītus izsniedzošajām kompānijām raksturīgi tos
popularizēt ar vārdiem «viegli,
ātri un bez formalitātēm». Nelielas summas iespējams saņemt
pat stundas laikā un bez īpašām izziņām. Bet procentu
likme šiem

Pirms naudas
aizņemšanās
padziļināti izvērtējami dažādu
finanšu iestāžu
piedāvājumi. No
interneta mājas
lapām konkrētu
skaidrību iegūt
nav iespējams.
Foto: Ivars
Veiliņš
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un netaisnīgiem līguma noteikumiem kreditēšanas līgumos. Ar
katru gadu šiem skaitļiem ir tendence pieaugt, jo patērētāji kļūst
zinošāki. «Pirms diviem gadiem
pārsvarā vērtējām kreditēšanas
līgumus pēc savas iniciatīvas,
pašlaik sūdzības saņemam
no iedzīvotājiem,» raksturo
centra pārstāve.

No vienas puses – brīdina, no otras – kārdina

aizdevumiem
ir visai iespaidīga – gadā vairāk
nekā 40 procenti. Lielākiem finansētājiem tā tuvojas 40 procentiem,
bet nelielajām firmām šo robežu
krietni pārsniedz.
Raksta tapšanas laikā «Jelgavas Vēstnesis» dzirdēja par gadījumu, kad kādai pensionārei pēc
2000 latu vērtā «Kirby» putekļu
sūcēja iegādes kā ķīla paņemta
ne vien pati prece, bet ieķīlāts arī
divistabu dzīvoklis. Tas atklājies,
kad jelgavnieces mazmeita vecāsmātes mitekli gribējusi ieķīlāt kā
papildu ķīlu mājas pirkšanai.
Patērētāju tiesību aizsardzības
centrs (PTAC) norāda, ka šajā gadījumā līgumsods ir neproporcionāli augsts. PTAC, izvērtējot līgumu, atzītu, ka līguma noteikumi ir
netaisnīgi un tie automātiski nebūtu spēkā. «Arī tad, ja lieta nonāk
tiesā, tā parasti ņem vērā mūsu
atzinumus,» klāsta PTAC Sabiedrisko attiecību un patērētāju infor-

Pirms naudas aizņemšanās
• Salīdziniet kredīta piedāvājumu dažādās finanšu
iestādēs, pievēršot uzmanību gada procentu likmei
(GPL) jeb sadārdzinājumam gadā, kurš obligāti
jānorāda aizdevuma piedāvājumā un tiek veidots
pēc vienādiem kritērijiem visās finanšu iestādēs. GPL
iekļauj kredīta kopējās izmaksas, ieskaitot procentus
un visas citas zināmās papildu maksas un komisijas,
kas patērētājam jāmaksā par kredītu.
• Izpētiet abu pušu pienākumus un tiesības. Uzdodiet
maksimāli daudz jautājumu kredītu speciālistam, lai
izprastu visas neskaidrās līguma detaļas.
• Izvērtējiet savas finansiālās iespējas nākotnē – vai
varēsit kredītu atmaksāt. Jo lielāks būs pirkuma
atmaksas termiņš, jo lielāka būs kopējā aizdevuma
pārmaksa.
• Ņemiet vērā GPL, kas uzrāda patieso cenu, kura
tiek maksāta par aizdevuma lietošanu. Izvērtējiet arī
dažādus piedāvājumus un akcijas, piemēram, «bezprocentu kredīts», kas patiesībā var nozīmēt to, ka,

mēšanas daļas vadītāja Sanita Biksiniece. Pirms
preces iegādes būtu jāizvērtē tās
nepieciešamība, kur nu vēl uz
šādiem nosacījumiem. Viņa patērētājai iesaka ieskatīties centra
mājas lapā internetā (www.ptac.
gov.lv) par PTAC lēmumiem.
Iespējams, PTAC jau ir pieņēmis
lēmumu par konkrēto nebanku
patēriņa kredītdevēju. Šādā gadījumā lēmums ir saistošs un klientes līguma noteikumi nav spēkā.
Ja šāda lēmuma nav, patērētāja
var vērsties PTAC. Tāpat pircēja
14 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas no tā var atteikties.
Jautāta par raksturīgākajām
problēmām, S.Biksiniece norāda
uz netaisnīgiem līguma noteikumiem – neproporcionāli augstiem
līgumsodiem, strīdu izskatīšanas
risinājumiem tikai šķīrējtiesā,
tāpat neproporcionāli sadalīta ir
abu pušu atbildība un saistības. Šī
gada piecos mēnešos PTAC saņēmis 36 sūdzības par iespējamiem
patērētāju tiesību pārkāpumiem

noformējot aizdevumu, procenti nav jāmaksā, bet
nākas maksāt komisijas maksu vai citus maksājumus,
kam arī jāpievērš uzmanība.
• Noskaidrojiet, kas notiks, ja neparedzamu apstākļu
dēļ uz laiku nevarēsiet veikt regulāros maksājumus.
Kāda būs aizdevēja rīcība un iespējamie risinājumi.
• Pārliecinieties, ka aizdevēja piedāvātais maksāšanas
veids ir piemērots un neradīs neērtības.
• Parasti iespēja aizdevumu atmaksāt ātrāk nozīmē
mazāku pārmaksu, tādēļ svarīgi pirms līguma slēgšanas uzzināt, kādas darbības veicamas, ja rodas iespēja
ātrāk atmaksāt saņemto aizdevumu.
• Ņemiet vērā finanšu iestādes reputāciju – vai tā ir
uzticama un stabila finanšu iestāde, vai arī šaubīgs
uzņēmums.
• Izvērtējiet savas finansiālās iespējas: cik jūsu ienākumi ir regulāri un stabili; vai plānotie ikmēneša
kredītmaksājumi nepārsniedz 30 – 40 procentus no
ikmēneša ienākumiem.
Pēc biedrības «Naudas plānošanas centrs»
informācijas

Saprātīgi domājot, šķiet
– kāpēc cilvēki aizņemas tik
«dārgu» naudu, kuras likme pārsniedz 50 procentus
gadā, ja bankās patēriņa
kredīta likme svārstās ap
15 procentiem, bet maksājumu
kartēm – no 18 līdz 24 procentiem.
Tomēr, izrādās, šādus pakalpojumus izmanto pietiekami daudzi
un ir gatavi pārmaksāt pat 40
– 50 procentus par saņemtajiem
finanšu resursiem. Piemēram,
pēc «GE Money» informācijas,
ātro naudas kredītu gada laikā
izmantojuši vairāk nekā 70 tūkstoši iedzīvotāju.
Ikdiena liecina, ka firmas, kur
aizdevumi ir «dārgāki» nekā
bankās, lielākoties izvēlas cilvēki,
kas bankās naudu nespēj saņemt.
Finansētāji šādu nostāju gan noraida kā patiesībai neatbilstošu,
uzsverot, ka cilvēkiem nozīmīgas
ir ne tikai procentu likmes, bet
arī serviss, kompānijas reputācija,
klientu lojalitātes programma un
citi faktori. Tāpat neesot pamata
uzskatīt, ka nebanku sektorā
kredītu kādam izsniegtu pārāk
viegli.
Iegriežoties pie dažiem Jelgavas finanšu pakalpojumu sniedzējiem, var pārliecināties, ka
par apmeklētāju trūkumu viņi
sūdzēties nevar. Paši apmeklētāji
par savu pieredzi stāsta atturīgi.
Astrīdas ģimenei ir kredīts bankā,
bet saņemt tajā palielinājumu
oficiālais atalgojums neatļauj. Tā
kā reālie ienākumi ļauj nosegt
maksājumus, ģimene nolēmusi
izvēlēties nebanku kreditētāju.
Pirms tam ievākta paplašināta
informācija. Sieviete atzīst, ka
draugi un paziņas, kas stāstījuši
par savu pieredzi, paužot, ka
savulaik atsevišķās firmās, piemēram, «AmCredit» aizdevuma
procenti bijuši visai pieņemami,
pat līdzīgi bankām, bet tagad pat
ilggadējiem klientiem tie būtiski
pieauguši un vairs neesot izdevīgi.
Cita draugu ģimene kādā firmā
«uz ātro», bez apstākļu noskaid-

rošanas aizņēmusies 1300 latu. ir nolietojušās, kredīti dod iespēČetros gados atdot nācies 2800 ju tās atjaunot. Savukārt lielais
latu. Šādu pārmaksu potenciālā kredītu piedāvājums un iespēja
kliente vērtē kā pārāk drako- tikt pie naudas īsā laikā cilvēkam
nisku. Toties šajā firmā pieverot rada iluzoru priekšstatu par reālaacis uz klienta kredītvēsturi, ja jām materiālajām iespējām. Viņš
vien tā neesot pavisam slikta. No neņem vērā, ka aug un turpinās
pārliecināšanās nākas atturēties, augt cenas pārtikai, degvielai,
jo iejušanās klienta ādā un savas komunālajiem un citiem pakalkārtas gaidīšana rindā prasītu pojumiem. Bet liela daļa darba
pārāk lielu laika patēriņu, tele- devēju uz kopējā sadārdzinājuma
foniski pieejams tikai vienotais rēķina nav ar mieru paaugstināt
informatīvais tālrunis. Arī kopu- darba algas. Pastāvot pelēkajai
mā ne viens vien pakalpojumu ekonomikai, cilvēki ir gatavi
sniedzējs, piemēram, «GE Money strādāt, saņemot algu aploksnē.
Bank», «Inserviss Group» iesaka Kad jāņem aizdevums, bankas
pārzvanīt vēlāk, jo jāapkalpo viņu ienākumus neņem vērā,
klienti, vai arī tālruņi netiek celti, tādējādi viņi nevar pierādīt, ka ir
vai darbojas faksa režīmā. Biežāk maksātspējīgi.
darbinieces iesaka nākt personīIedzīvotājs aizņemas naudu
gi, līdzi ņemot pasi un arī 1000 no tā, no kura to var izdarīt.
latu kredītam sagādājot izziņu Sabiedrībā joprojām dominē pano Valsts sociālās apdrošināša- tērētāju kults – līdzekļi pārsvarā
nas aģentūras par ienākumiem. tiek iztērēti uzreiz. Nostrādā
Kredītsabiedrībā «Zemgale» arī psiholoģiskais klikšķis, ka «nauda
mazas naudas summas izsniedz ir», bet ātri aizmirstas, ka tā nav
tikai pret nekustamā īpašuma laimēta loterijā vai uzdāvināta.
ķīlu. Procentu likme mēnesī ir Tā ir jāatdod.
pieci procenti.
Arī pret kredītsaistībām ir daKāda potenciālā kliente akcen- žāda attieksme. Ir cilvēki, kas vatē, ka pie mums
dās no acumirkļa
procentu likmes
K ā d a i p e n - rīcības, kam ir
patēriņa kredīvairākās
sionārei pēc saistības
tiem ir lielākas
kredītiestādēs un
nekā citās Ei2000 latu vērtā kas žonglē ar savu
ropas valstīs, lai
reputāciju, iegūs«Kirby» putekļu tot vairākus ierakgan ienākumi ir
ievērojami zeparādnieku
sūcēja iegādes stus
māki. Bet tāds
datubāzēs. Tāpat
ir pārejas ekokā ķīla paņem- ir cilvēki, kas vēlas
nomikas valstu
kaimiņus,
ta ne vien pati pārspēt
liktenis – tur,
draugus, paziņas...
kur ir mazāka
prece, bet ieķī- Pastāv svārstīgo
stabilitāte un
patērētāju grupa:
lāts arī divista- viņi žēlojas par
augstāks risks,
arī procenti ir
augstām procentu
bu dzīvoklis
lielāki.
likmēm un baidās
no jebkādām krePatērētāju kults –
dītsaistībām. Ir arī tādi, kas kļūst
kā dabūjam, tā notērējam
par dažādu kredītdevēju kantoru
Reklāmas saukļi iemidzina upuriem, noslēdzot līgumus ar
klientu modrību, un tāpat kā paaugstinātām procentu likmēm.
«Kirby» gadījumā var izrādīties, Arī PTAC uzsver, ka patērētāji
ka par vienkārši pieejamiem zināšanu trūkuma dēļ katastrofāli
kredītiem nākas dārgi maksāt. neizprot, kādus finanšu līgumus
Turklāt, cīnoties par klientu, pie- īsti paraksta. Tāpēc ikvienam,
dāvājumi kļūst aizvien viltīgāki.
saskaroties ar šaubīgiem vai nesaRīgas Biznesa skolas grāmat- protamiem nosacījumiem, jākonvedības un finanšu pasniedzēja sultējas ar juristu vai arī PTAC.
Anete Pajuste domā, ka mūsu Iespējams, patērētāju attieksmē
vidusmēra cilvēka zināšanas par izmaiņas gaidāmas pēc 30. jūnija,
finanšu jautājumiem (procentu kad pilnībā būs apkopota informālikmēm, riskiem un līdzīgām cija Latvijas Bankas Kredītu reģislietām) ir minimālas un finansē- trā, kas atklās katra iedzīvotāja
tāji uz tā rēķina pelna. Patēriņa kredītsaistību skaitu un apjomu.
attieksmi iedzīvotājos veicina arī
Taču svarīgākais ir izvēlēties
aizturētais patēriņš – nabadzības labāko, nevis visu, kas tiek piegados ilgtermiņa sadzīves preces dāvāts.
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Vai Jelgavā ir viegli atrast
atbalstītājus?
 Zane Auziņa
Aptaujājot uzņēmumus, kas jau
ir vai varētu kļūt par pasākumu
un sabiedrisko organizāciju atbalstītājiem, kā arī uzklausot tās
iestādes, kam šie atbalstītāji vajadzīgi, izkristalizējas pāris galveno
secinājumu. Pirmkārt, uzņēmuma
līdzdalību pilsētas dzīves un atsevišķu organizāciju atbalstīšanā
lielākoties nosaka firmas vadītājs
– viņa kultūras līmenis un vispārējie uzskati, bet iespējamās uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides,
lai arī nav mazsvarīgs, drīzāk tomēr
tiek vērtēts kā sekundārs faktors.
Turpretim interese, ko atbalstīt,
patiesi izteikta rodas mirklī, kad
kādā sporta veidā vai biedrībā sāk
izpausties konkrētā vadītāja bērni,
ģimenes locekļi vai draugi.
Pētot, kam atbalsts tiek piešķirts
un kam ne, kā būtisks faktors
uzņēmēju intereses vairošanā ir
minamas pasākuma tradīcijas un
vērienīgums – jo senākas pasākuma tradīcijas, jo plašākas tautas
masas tas uzrunās un lielākas būs
uzņēmēja iespējas reklamēties, jo
lielāka būs arī interese ko ziedot.
Tas attiecināms arī uz sportu un
kultūras biedrībām – jo labākus
rezultātus sportists būs sasniedzis,
jo lielāku interesi izraisīs potenciālo
atbalstītāju vidū. Bet, kamēr lielie
sasniegumi vēl nav gūti, par treniņu nodrošināšanu jācīnās paša
spēkiem. Un jāatzīst, ka Jelgavas
uzņēmumiem filantropija un mecenātisms vēl ir neapgūts lauciņš.

Ar izstieptu roku vairs
nestaigājam

Pašvaldības aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics atzīst, ka ar savu gadiem ilgi veidoto
reputāciju un pasākumu tradīcijām

aģentūru vairs neuztver kā lūdzēju
ar izstieptu roku, bet gan līdzvērtīgu «spēles» dalībnieku. Šobrīd
organizācijas lielākoties pašas
piesakās un pauž gatavību līdzēt ar
finanšu līdzekļiem vai materiāliem.
Taču arī te daudz lielāks atbalsts
ir no banku un apdrošināšanas
kompāniju sektora, nevis vietējiem
uzņēmumiem. «Pilsētas lielie pasākumi – Starptautiskais ledus un
smilšu skulptūru festivāls, Pilsētas
un Vispārējie Latvijas Piena, maizes
un medus svētki, arī Starptautiskais grafiti festivāls – ir kļuvuši
par ikgadēju tradīciju, kas pulcē
tūkstošiem cilvēku, un tas, protams, ir svarīgi arī sponsoriem. Kā
savus senākos atbalstītājus varam
minēt «Pils aptieku», «SEB banku»,
«Parex banku» un Hansabanku, kā
arī apdrošināšanas kompāniju «Balta». Pēdējos gados arī «Ergo» un
«Ramirent»,» stāsta M.Buškevics,
kurš atceras, ka pirmajā Ledus
skulptūru festivālā nemaz tik viegli
ar sponsoru piesaistīšanu neveicās.
«Toreiz vienu tūkstoti latu mums
piešķīra pašvaldība, bet atlikušās
divas trešdaļas līdzekļu ieguvām
no sponsoriem, kuriem centāmies
iestāstīt pasākuma labo ieceri un
nozīmīgumu. Daži tam noticēja,
un tradīcija varēja sākties. Tiesa,
šodien, kad festivāla izmaksas
ir ievērojami augušas, būtiski
mainījušies arī finansējuma avoti
– pamatā mūs atbalsta pašvaldība. Atbalstītāju ieguldījums lielā
mērā nosaka to, vai pasākums būs
bezmaksas, vai tomēr par maksu.
Pēdējos gados līdzīgi citām Eiropas
valstīm arī mēs pastāvam par viedokli, ka par augsto, profesionālo
mākslu ir jāmaksā. Cilvēkiem ir
raksturīgi kā pašsaprotamu un
ne pārāk vērtīgu uzskatīt to, kas
pieejams bez maksas, tādēļ dažiem

pilsētas uzņēmumus pārāk nopelt,»
tā R.Vectirāne.

Ar atbalstītāju jāstrādā
arī pēc pasākuma

Saskaņā ar Latvijas Uzņēmumu reģistra datiem Jelgavā ir
3331 uzņēmums, komersants, sabiedrība ar ierobežotu
atbildību un individuālais komersants, 160 ražošanas
uzņēmumi un 58 lielie uzņēmumi, taču tikai saujiņa no
tiem vairāk vai mazāk aktīvi iesaistās dažādo pilsētas
biedrību un pasākumu atbalstīšanā. Organizācijas, kam
ziedojumi nereti ir eksistences jautājums, apgalvo, ka
mūsu pilsētas uzņēmēju gatavība kļūt par atbalstītāju
ir visai vāja. Tikmēr uzņēmumi, stāstot par ekonomisko
krīzi valstī, pamatoti norāda, ka šobrīd pats galvenais ir
pašiem izdzīvot, nevis domāt par citu «stutēšanu». Turklāt uzņēmēji uzsver, ka veids, kā palīdzība tiek lūgta, bieži vien ir tik nejēdzīgs, ka drīzāk atbalsts tiek liegts paša
prasītāja, nevis ziedotāja dēļ. Piekrītot, ka ziedošanas
tradīcijas veidojas lēnām, «Jelgavas Vēstnesis» skaidro,
cik vienkārši vai sarežģīti Jelgavā ir atrast atbalstītāju,
kā savu lomu pilsētas notikumu daudzveidīgumā redz
uzņēmumi un ko no tā visa sagaidīt nākotnē.
starptautiskajiem festivāliem tiek
noteikta simboliska biļetes cena,»
skaidro M.Buškevics.

Jelgavas uzņēmumi
nav tie aktīvākie

Vērtējot pilsētas uzņēmēju ieinteresētību pasākumu sponsorēšanā,
M.Buškevics to drīzāk raksturo
kā vidēju vai pat zemu. «Daudzi
vietējie uzņēmumi vēl nav nonākuši līdz atziņai, ka arī viņi ir
atbildīgi par pilsētas iedzīvotāju
kvalitatīvu atpūtu, kultūras dzīves
daudzpusīgumu. Šobrīd kā lielākos
atbalstītājus varu nosaukt vien
CBS «Igate», kas šogad ar smiltīm un tehniku ir galvenie smilšu
skulptūru atbalstītāji. Protams,
starptautiskajos festivālos atbalstu
saņemam arī no pilsētas viesnīcām,
kas par pazeminātu cenu nodrošina māksliniekiem apmešanās
vietu, bet sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumi, īpaši bistro «Silva» un
klubs «Jelgavas baltie krekli», kā
arī Jelgavas Gaļas kombināts, nāk
palīgā ar maltīšu organizēšanu.
Piena, maizes un medus svētkos
mums tradicionāli izveidojusies
laba sadarbība ar SIA «JLM gupa»
(bijušais «Jelgavas maiznieks»), kas
svētkus galvenokārt atbalsta, pats
aktīvi tajos iesaistoties ar aizvien
jaunu maizes rekordu darināšanu
un iespēju to bez maksas notiesāt
ikvienam pasākuma apmeklētājam.
Taču kopumā, zinot, cik daudz
uzņēmumu Jelgavā ir – turklāt arī
veiksmīgu un peļņu nesošu –, jāteic,
ka arī atbalstu un ieinteresētību varētu vēlēties daudz lielāku,» spriež
M.Buškevics.

Ja ir panākumi, sponsorus
interesē arī sports

Savukārt lielo pilsētas sporta
aktivitāšu organizators – Sporta

servisa centrs – savā vērtējumā
par uzņēmēju ieinteresētību ir vēl
mazāk pozitīvs. «Ja organizējam
lielos pasākumus vai izdodam kādu
grāmatu, ar lielu lūgšanos, bet
atbalstītājus spējam rast. Parasti
gan arī tās ir drīzāk banku filiāles,
nevis vietējie uzņēmumi. Kā mūsu
ilggadējos atbalstītājus varu minēt
vien Hansabanku un «SEB banku»,
kā arī naftas produktu tirdzniecības
kompāniju «Astarte nafta».
Ne mazāk viegli iet arī atsevišķām sporta organizācijām, kas
atbalstītājus rod tikai mirklī, ja
tajā iesaistās kāda uzņēmuma
amatpersonas tuvinieki vai arī
sportisti guvuši labus rezultātus.
Pie mums ir sastopama sponsorēšana, bet mecenātisms – praktiski
nekad. Protams, sponsoram, dodot
naudu, vajag apziņu, ka kaut kas
tiks saņemts arī pretim, tāpēc viņš
saprot, ka ir vērtīgi ieguldīt vienā
Eiropas čempionā, kas, uzkāpis uz
goda pjedestāla augstākā pakāpiena
krekliņā ar sponsora vārdu, nodrošinās labu reklāmu, bet ieguldīt
naudu sporta attīstībai nevienam
nešķiet saistoši,» secina Jelgavas
Sporta servisa centra vadītājs Juris
Kaminskis. Viņš atzīst, ka Sporta
servisa centrs nejaucas atsevišķo
klubu lietās, tādēļ nevar nosaukt
tos sporta veidus, kam ar atbalstītāju piesaisti veiktos labāk, taču
uzskatāms izņēmums ir Jelgavas
basketbola klubs «Zemgale», kas,
gūstot labus sportiskos rezultātus,
aizvien interesantāks kļūst arī
sponsoriem. Tiesa, kluba direktors
Andris Vereščagins uzskata, ka
situācija ar sponsoriem ne tuvu
nav raksturojama kā laba. «Mūsu
lielākais sponsors ir Jelgavas pašvaldība, bet no uzņēmumu puses
atbalstu esam saņēmuši tikai no
«SEB bankas», Jelgavas tipogrāfi-

Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics atzīst,
ka, pateicoties gadiem ilgi veidotajai reputācijai un pasākumu tradīcijām, aģentūrai vairs nav jāstaigā ar izstieptu roku, lūdzot atbalstu.

jas, kā arī SIA «Karaļavoti» un sporta
apģērbu ražotāja
«Bars» – pēdējie divi
gan nav Jelgavas uzņēmumi. Nevēlos atklāt, cik liels ir mūsu
šā gada budžets,
taču, ņemot vērā
basketbola kluba
iekļūšanu Latvijas Basketbola
līgas 1. divīzijā
un nodrošinot
gandrīz simtprocentīgu
dalību nākamās sezonas
Baltijas Basketbola līgas
2. divīzijā, ir vairāk nekā
skaidrs, ka kluba budžetam vajadzēs būt vismaz
divas reizes lielākam nekā
šobrīd. Lai to panāktu, jau
tuvākajā laikā ļoti intensīvi sāksim
potenciālo sponsoru uzrunāšanu,»
stāsta A.Vereščagins. Viņš atzīst, ka
Jelgavā basketbolam nav īpaši laba
vēsture, kas ietekmē arī šodienas
potenciālo atbalstītāju interesi,
taču kluba strauji gūtie panākumi
izredzes piesaistīt sponsorus palielina. Tiesa, noturēt panākumus
var, tikai uzlabojot komandu, kas
atkal prasa ieguldījumus, un faktiski paši sponsori nosaka to, cik
sekmīga būs komanda: «Nākamajā
sezonā plānojam piesaistīt vairākus
jaunus spēlētājus, kas nenoliedzami
maksās arī vairāk naudas. Ceram
– sponsori sapratīs, ka iegulda
potenciāli spēcīgas un panākumus
gūstošas komandas attīstībā un
mūsu aicinājumam būs atsaucīgi.
Tiesa gan – zinot līdzšinējo pieredzi,
jāteic, ka viegli nebūs.»

Iztiek ar «savējo» naudām

Arī smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta kluba «KC» vadītāja
un trenere Ilze Bome, izdzirdējusi
jautājumu par to, cik aktīvi Jelgavas
uzņēmēji ir gatavi atbalstīt smai-

rovičs, kurš neslēpj, ka par 99
procentiem kluba dzīvotspēju
nodrošina pašu sportistu un
viņu piederīgo naudas maki: «Cik
esam spējīgi, tik arī velkam. Ja
kādam ir paziņa, kas ieņem pietiekami vadošu amatu uzņēmumā,
protams, iesaistām arī viņu, bet
bez personiskajiem kontaktiem un
radu būšanas pie kāda iet un ko lūgt
nav jēgas. Daudz esam staigājuši,
ubagojuši un diedelējuši, klāstījuši
par nodokļu atlaidēm, bet nevienu
tas neinteresē līdz brīdim, kamēr
paša bērnam nav tā kartinga, ar
ko trenēties,» teic Ē.Gasparovičs.
Viņš neuzskata, ka ziedot gatavo
trūkums būtu saistāms ar slikto
ekonomisko situāciju valstī – drīzāk
gan cilvēku kūtrumu kā tādu un
pārāk lielo koncentrēšanos uz personīgajām materiālajām vērtībām.

Ja meklē, noteikti atrod

ļotājus,
nopūšas
un teic, ka klubs pārtiek tikai no
«savējo» līdzekļiem. «Lai arī esam
saņēmuši Sabiedriskā labuma
organizācijas statusu un uzņēmums, kas mums ziedo līdzekļus,
var saņemt uzņēmuma ienākuma
nodokļa atlaidi, šodien cilvēki ar
ziedošanu nenodarbojas. Mēs pārtiekam tikai no tiem līdzekļiem,
ko atvēlējusi pašvaldība, kā arī
pašu sportistu naudas. Parasti arī
atbalstu saņemam no tiem uzņēmumiem, kuru vadītāji vai bērni klubā
trenējas, bet, ja šādas personiskas
ieinteresētības nav, uzņēmumam
pat nav jēgas ziedojumu lūgt,» tā
I.Bome. Viņa gan atzīst, ka kluba
atbalstītāju saraksts, iespējams,
tik īss ir arī tādēļ, ka pēdējos gados
organizācija nav aktīvi staigājusi pa
uzņēmumiem un palīdzību lūgusi.
Taču arī tam esot savi iemesli. «Jūs
domājat, ka iet un visu laiku kaut
ko lūgties ir patīkami?» retoriski
vaicā trenere, piebilstot, ka arī

Kas ir kas
Filantropija jeb labdarība ir mērķtiecīga līdzekļu vai citu resursu ziedošana
kādiem sabiedriska labuma mērķiem, visbiežāk organizācijām, negaidot
par to nekādu atlīdzību. Filantropija atbalsta plašu sabiedrības vajadzību
spektru, piemēram, sociālās vajadzības, izglītību, veselības aizsardzību,
mākslu, pētniecību, stipendiju programmas un tamlīdzīgi.
Mecenātisms ir mākslas, zinātnes, dažādu kultūras pasākumu finansiāla
un materiāla atbalstīšana. Labas prakses piemērs ir Ziedot.lv ekspertu
izstrādāts organizāciju novērtēšanas standarts, lai ziedotājs varētu būt
pārliecināts, ka organizācija, kura saņem ziedojumu, darbojas ētiski un
atbilstoši sabiedrības vajadzībām.
Sponsorēšana ir savstarpēji izdevīgs darījums starp organizāciju, kas saņem
ziedojumu, un uzņēmumu, kas sniedz atbalstu konkrētai organizācijai no
mārketinga vai reklāmas izdevumu budžeta.
Ziedojums ir manta vai finansiālie līdzekļi, kurus persona bez atlīdzības,
pamatojoties uz līgumu, nodod sabiedriskā labuma organizācijai bez pretpienākuma veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs.
www.ziedot.lv

Pirms pāris gadiem SIA «Flora» savā jubilejā nevis gaidīja apsveicēju
rindas, bet pati pieteicās Jelgavā izveidot bērnu rotaļu laukumu. Jau
divus gadus tas priecē mazos jelgavniekus, bet uzņēmuma direktore
Ilze Buša uz jautājumu par to, kādēļ uzņēmumam tas bija nepieciešams, vienkārši noteic: «Mēs šeit strādājam, ražojam un pelnām.
Tas, ka pilsētā vēlamies izdarīt ko labu, ir tikai normāli.» Uzņēmums
ir iesaistījies arī citu rīkotajās akcijās, taču šobrīd par aktīvu pilsētas
organizāciju un pasākumu sponsoru sevi gan nesauc – ekonomiskā
Foto: Ivars Veiliņš
situācija esot pārāk saspringta.

CBS «Igate» direktors Arnolds Freimanis, kas šogad ar smiltīm un
tehniku to sagādei sniedz nopietnu atbalstu Smilšu skulptūru festivālam, par savu labdarību runā nelabprāt: nekā īpaša te neesot
– vien uzņēmuma izpildīts pienākums pret savu pilsētu.

ziedojuma sniegšanas un
pieņemšanas gadījumā jāpilda
daudz juridisku dokumentu, jāiziet
cauri veselam birokrātijas labirintam, tādējādi reālajam darbam
klubā un jauniešu trenēšanai laika
vispār vairs neatliek. Tiesa, kā labu
jaunumu I.Bome min to, ka arī šajā
gadā par pašvaldības un atbalstītāju
ziedotajiem līdzekļiem klubam
izdevies iegādāties, lai arī lietotas,
taču šodienas prasībām atbilstošas
laivas, kas sportistiem ļauj sekmīgi
startēt arī sacensībās. Savukārt,
skatoties nākotnē, I.Bome uzskata,
ka esot jāgaida ekonomiski labvēlīgāki laiki – tikai pēc tam, kad
uzņēmumi būs beiguši cīnīties par
eksistenci, viņiem varēs lūgt kādu
palīdzību ar cerībām to arī gūt, bet
līdz tam jātiek galā pašu spēkiem.
Līdzīgi pesimistisku viedokli
pauž arī Kartinga sporta centra
valdes priekšsēdētājs Ēriks Gaspa-

Savukārt Latvijas Poļu savienības
Jelgavas poļu struktūrvienības vadītāja Marija Kudrjavceva uzskata, ka
sponsoru būšana vai nebūšana lielā
mērā atkarīga no pašas organizācijas aktivitātes: «Protams, neviens
jau neskrien un par atbalstītāju
nepiesakās. Arī mēs nevaram sacīt,
ka esam ziedotāju piedāvājumu
pārpludināti, taču apzinos, ka arī
paši neesam aktīvi apkārt staigātāji
un palīdzības lūdzēji. Ja to darītu, iespējams, atbalstu arī gūtu,»
spriež Jelgavas Poļu organizācijas
pārstāve. Tiesa, Jelgavas Nacionālo
kultūras biedrību asociācijas vadītāja Rita Vectirāne piebilst – lai arī
naudas līdzekļus mazākumtautību
biedrībām parasti nenākas viegli
sagādāt, aktīvi rosoties, saņemt
citu veidu materiālo palīdzību no
uzņēmumiem ir iespējams. «Piemēram, tirdzniecības centrs «Pilsētas
pasāža» mums regulāri nāk pretim
ar telpām, lai varētu organizēt mazākumtautību biedrību tirdziņus,
līdzīgu palīdzību «graudā» esam saņēmuši arī citkārt, tādēļ nevēlamies

Ņemot vērā basketbola kluba iekļūšanu
Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijā un gandrīz simtprocentīgo
kluba dalību nākamgad Baltijas Basketbola līgas 2. divīzijā,
ir vairāk nekā skaidrs,
ka kluba budžetam
vajadzēs būt vismaz
divas reizes lielākam
nekā šobrīd. Lai to
panāktu, jau tuvākajā
laikā ļoti intensīvi
tiks sākta potenciālo
sponsoru uzrunāšana. Vienīgais, ko
klubs sponsoriem var
dot pretim, ir iespējami labāki rezultāti un
goda vieta uz sporta
krekliem.

Tikmēr ilggadējs Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes Studentu pašpārvaldes aktīvists Jānis Kuķis, kurš gan
organizācijā oficiāli vairs nedarbojas, taču patriotisma dēļ joprojām
piedalās studentu pašpārvaldes
lielāko pasākumu organizēšanā, ir
pārliecināts – pirms pārmest kūtrumu uzņēmējiem, organizācijām
rūpīgi vajadzētu izvērtēt arī savu
darbu. «Ar atbalstītājiem un sponsoriem ir jāstrādā ne tikai brīdī, kad
vēlies saņemt naudu, bet arī pārējā
laikā, bet visam jāsākas ar precīzi
definētu mērķi, kam tā nauda
nepieciešama,» uzsver J.Kuķis, kas
vairākus gadus ir piedalījies divu
LLU lielāko studentu pasākumu
– Mehu dienu un Studentu dienu
– organizēšanā. «Ar pirmo mums
parasti iet vienkāršāk, jo šeit nedarbojas tradicionālie atbalstītāju piesaistes pamatprincipi, bet gan atsevišķu cilvēku patriotisms pret savu
kādreizējo augstskolu un fakultāti.
Tā kā «mehi» parasti ir patrioti, mēs
kopīgās lietas vārdā viegli
varam sameklēt arī tos,
kas pasākuma labākai
norisei var atvēlēt piecus,
desmit, simts vai tūkstoš
latus – kāda nu kuram ir
rocība. Pieņemam visu
veidu palīdzību gan naudā, gan arī «graudā». Šis
pasākums parasti notiek
bez liekas formalitātes
un birokrātijas, apmēram
tā, kā organizējot savējo
kopā sanākšanu. Savukārt Studentu dienās
atbalstītāju piesaiste ir
nopietns darbs, kur bez
oficiāliem dokumentiem
neiztikt – vēršoties, piemēram, pie bankas vai
liela Latvijas uzņēmuma,
ir jāiesniedz apraksts
par pasākumu, precīzi jādefinē tā mērķi un
mērķauditorija, jāiesniedz tāme
un jāpaskaidro, kāds būs sponsora
guvums no savu līdzekļu ieguldīšanas – uzskatīt, ka kāds kaut ko
ziedos tikai tāpēc, ka tu viņam to
palūdz, ir naivi,» pārliecinoši teic
J.Kuķis, atklājot trīs galvenos soļus, kas, lūdzot atbalstu, jāievēro.
Pirmkārt, ir jāizveido to uzņēmumu
izlase, kam, spriežot pēc publiski
izskanējušās informācijas, ir brīvi
apgrozāmie līdzekļi un darbības
mērķauditorija saskan ar pasākumā noteikto. Nākamais svarīgais
solis ir oficiālas lūguma vēstules
sagatavošana, kurā bez liekām
«puķēm» jānorāda, kāds un kam
pasākums tiek gatavots un ko vēlies
saņemt no konkrētā uzņēmuma.
«Vēstulei jābūt konkrētai, īsai un
viegli saprotamai. Bet tai klāt var
pievienot pasākuma projekta ap-

rakstu ar jau daudz detalizētāku
informāciju – cilvēkiem jārēķinās,
ka šodien, kad katra uzņēmēja
darba galds vai lūzt no papīriem,
iedziļināties vēl kaut kādos garos
aprakstos no palīdzības lūdzējiem
viņam vienkārši nebūs laika, bet
īsais lūguma pieteikums daudz
laika neaizņems,» stāsta J.Kuķis.
Nedēļu vai divas pēc vēstules nosūtīšanas ieteicams uzņēmumam piezvanīt un painteresēties, vai vēstule
ar lūgumu palīdzēt ir saņemta, un
censties izzināt uzņēmēja pozīcijas.
«Ja uzņēmējs uzreiz paziņo, ka
pasākums vai organizācija viņu
neinteresē, nav īpaši lielas jēgas
viņu dusmot ar lūgšanos. Vienkārši
pasakiet paldies par jums veltīto
laiku un ķerieties pie nākamajiem
uzņēmumiem sarakstā. Taču, ja jūtat, ka uzņēmējs svārstās, jācenšas
panākt tikšanās, kurā jau precīzi
tiek izklāstītas visas idejas. Te gan
svarīgi, lai palīdzības prasītājs spētu aizraut. Ja tas izdodas, tāds vai
šitāds atbalsts netiks liegts. Turklāt
jāsaprot, ka ne vienmēr ir vajadzīga
nauda – to parasti saņemt ir daudz
grūtāk nekā atbalstu ar telpām,
autotransportu, pārtiku, suvenīriem un citām lietām, kas tāpat būs

Jelgavā
uzņēmumi,
izrādot
savu labo gribu,
laiku pa laikam
uzstāda pulksteņus pilsētnieku
ērtībām. Tiesa,
arī tos rotā
reklāmas – arī
šeit uzņēmējam
ir sava ieinteresētība.
vajadzīgas,» stāsta studentu organizācijas patriots. Taču ne mazāk
būtiska darba daļa ar sponsoriem
ir pēc pasākuma. «Lielākā kļūda,
ko organizācija var izdarīt, ir pēc
atbalsta saņemšanas aizmirst par
savu labvēli. Ja reiz ir iedoti līdzekļi,
tev ir jāizseko tam, lai uzņēmējs
saņemtu ielūgumu uz pasākumu
– pat ja lielākoties viņi tos nemaz
neizmanto, bet pēc pasākuma ir
jānosūta atskaite par tā norisi. Ņemot vērā to pašu laika trūkumu un
jau tā esošās papīru grēdas uz galdiem, visefektīvāk ir nosūtīt nelielu
pateicības vēstuli, kas pievienota,
piemēram, DVD matricai. Tajā var
ierakstīt īsu filmu par pasākuma
norisi, atsevišķu failu ar atsauksmēm, kas par pasākumu izskanējušas, un līdzīgus datus. Ja tas viss ir
izdarīts, var cerēt, ka uzņēmējs tevi

Ilggadējs Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes aktīvists Jānis Kuķis ir
pārliecināts – pirms
pārmest kūtrumu
uzņēmējiem, organizācijām rūpīgi
vajadzētu izvērtēt arī
savu darbu. Savukārt
LLU, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar
uzņēmējiem, ieguvusi
arī vērtīgus mācību
uzskates līdzekļus.
Piemēram, šis no
autotirgotāja «Domenikss» gūtais motors
Tehniskās fakultātes
studentiem palīdz
apgūt mūsdienu autoražotāju knifiņus.

Vēl daudz iespēju savu
labo gribu attīstīt
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš:
«Vērtējot situāciju pilsētā, jāatzīst, ka klasiskus
mecenātisma paraugus ir grūti sameklēt. Varbūt
par tādu var uzskatīt ikgadējo svētku uguņošanu,
kas Jelgavā tradicionāli tiek rīkota Jaunajā gadā
un veidojas faktiski tikai no ziedojumu naudas. Ir
uzņēmumi, kas šo tradīciju uzturējuši jau gadiem
un nereti uguņošanai Jelgavā ļauj būt krāšņākai
nekā galvaspilsētā. Šajā gadījumā uzņēmumi brīvprātīgi ziedo savus līdzekļus
vienkārši pilsētnieku iepriecināšanai, nedomājot par to, ko saņems pretim.
Kā labu piemēru var minēt arī uzņēmumu «Flora», kas savā jubilejā paši izrādīja iniciatīvu un nevis gaidīja apsveicējus ar dāvanām, bet izbūvēja bērnu
rotaļu laukumu vienā no pilsētas pagalmiem. Arī Valsts pirmā prezidenta
Jāņa Čakstes piemineklis un Jelgavas pils izgaismošanas projekts tapa ar
iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstu. Taču šādi ir tikai atsevišķi gadījumi, un
mūsu uzņēmumiem ir vēl ļoti daudz iespēju savu labo gribu attīstīt.»

labprāt uzņems arī nākamgad,» teic
J.Kuķis, kurš gan arī pārliecinājies,
ka Jelgavas uzņēmēji vēl nav īpaši
aktīvi atbalstītāji.

Atbalsts ir ieguldījums,
kam jānes atdeve

Bet uzņēmumi, kas no organizāciju un pasākumu rīkotāju puses
visbiežāk tiek saukti par atbalstītājiem, uz jautājumu, kādēļ iesaistās
dažādo norišu atbalstīšanā un pēc
kādiem kritērijiem izvēlas, kuru
atbalstīt un kuru ne, kāpēc
vispār to darīt, min trīs
galvenos iemeslus. Hansabankas Jelgavas filiāles
vadītāja Zinta Skangale
noteic, ka bankai ir savas
prioritātes un atbilstoši
kopējai bankas politikai tiek
noteikts arī, kam ziedojums
tiks piešķirts, bet kam ne.
«Hansabankas prioritāte ir
izglītība, kultūra un sports,
attiecīgi arī Jelgavas filiāle
ir atsaucīga gadījumos, kad
atbalsts tiek lūgts kādā no
šīm pamatkategorijām. Tās
dēļ arī šogad Hansabanka
ir parakstījusi līgumu ar
Latvijas Lauksaimniecības
universitāti par atbalsta
sniegšanu dažādās aktivitātēs. Tāpat ar divreiz lielāku
ieguldījumu nekā pērn mēs
atbalstījām Pilsētas svētkus. Tiek īstenotas arī skolu un
sporta atbalsta programmas, taču
nevajadzētu iedomāties, ka bankā
naudas ir daudz un tā tiek piešķirta
katram, kas lūdz,» skaidrojot, ka
filiāle var atbalstīt tikai bankas
kopējā stratēģijā iederīgus projektus, teic Z.Skangale. Viņa atzīst, ka
banka tāpat kā jebkurš uzņēmums,
sniedzot atbalstu, gaida arī atgriezenisko saikni. «Piekrītot finansiālam atbalstam, mēs rēķināmies
ar noteiktu reklāmas laukumu: jo
plašāks un labāk organizēts būs
pasākums – jo vairāk cilvēku to
apmeklēs –, jo efektīvāka būs arī izvietotā reklāma. Tādēļ jāsaprot, ka
mēs esam ieinteresēti atbalstīt labi
organizētus un plaši apmeklētus
pasākumus – par Jelgavā notiekošajiem pasākumiem un svētkiem
to var sacīt, tādēļ izveidojusies arī
stabila sadarbība,» tā Z.Skangale.

Ja nemāki paprasīt,
nebrīnies, ka neko nesaņem

Līdzīgs viedoklis ir arī SIA «Jelgavas tipogrāfija» valdes priekšsēdētājam Jurim Sīlim. Viņš atzīst,
ka uzņēmums palīdzējis ne vienai
vien organizācijai vai privātpersonai, taču parasti priekšroka tiek
dota izglītībai un kultūrai, turklāt
lielu labumu var dot arī ar it kā nelielu ieguldījumu. «Nu, piemēram,

bērnudārzus jau gadiem esam
apgādājuši ar mūsu ražošanas materiālu pārpalikumiem. Mums tie
nav vajadzīgi, bet bērni no papīra
spēj sagatavot brīnumu lietas, turklāt pirmsskolas izglītības iestādes
par šādu atbalstu ir no tiesas pateicīgas. Ir arī citi līdzīgi gadījumi,
kad patiesībā vajag tikai vēlēties,
un izrādīsies, ka tu pat bez lieliem
tēriņiem kādam vari ļoti palīdzēt,
kaut, protams, ir arī gadījumi, kad
mūsu atbalsts ir vērā ņemamas
summas lielumā,» teic J.Sīlis.
Taču uzņēmuma piekrišanu vai
noraidījumu atbalstam drīzāk
nosaka veids, kā tas tiek lūgts,
nevis dārdzība. «Ir gadījumi, kad
mums formāli atsūta vēstuli, kurā
kaut kas gari un plaši stāstīts, taču
tas viss ir pilnīgi bezpersoniski
– tā, ka beigās nav skaidrs, kam tā
nauda ir vajadzīga un vai tā tiešām
sasniegs mērķi. Ir jāsaprot, ka uzņēmumi nav vienkārši «slaucamas
govis» un ka vienmēr ir arī iekšējie
plāni, kuros naudu ieguldīt. Ja
tā tiek novirzīta ar uzņēmumu
it kā nesaistītā jomā, mums ir
vajadzīga uzticība projektam. Ar
vienkārši neskaitāmām izsūtītām vēstulēm visām iespējamām
organizācijām, kas pastkastītēs
iekrīt gluži kā «spams», nevajadzētu cerēt uz lielu atsaucību.
Turklāt vajadzētu arī atcerēties
vēlāk pastāstīt, kā mūsu sniegtais
atbalsts ir noderējis,» savu pozīciju atklāj J.Sīlis. Viņam pilnībā
piekrīt arī SIA «Kanclers plus»
finanšu menedžere Ilva Mieze:
«Mēs esam atbalstījuši daudzas
organizācijas, daudzus projektus
un arī vienkārši cilvēkus, kam,
piemēram, kādas smagas slimības
dēļ nepieciešama ārstēšanās. Un
katru mēnesi saņemam aizvien
jaunus lūgumus palīdzēt. Taču
reāli tos visus atbalstīt mēs nespējam, tādēļ pirmām kārtām
atsijājam tos lūgumus, kas izteikti
bezpersoniskā formā. Savukārt,
ja projekta vai organizācijas vadītājos jūtam degsmi par savu lietu
un viņi spēj aizraut arī mūs, veidu,
kā palīdzēt, atrodam pat tad, ja
neesam to plānojuši,» tā I.Mieze.
Tikmēr SBS «Igate» direktors
Arnolds Freimanis, kas šogad ar
smiltīm un tehniku to sagādei
sniedz nopietnu atbalstu Smilšu
skulptūru festivālam, sarunā par
labdarību iesaistās nelabprāt. «Te
nav nekā tāda, par ko daudz pļāpāt
un ar ko lielīties. Laiku pa laikam
mēs kādam palīdzam, un tas ir
tikai normāli. Mēs esam pilsētas
uzņēmums, kas te strādā un gūst
peļņu, tādēļ tas, ka arī mēs palīdzam organizēt visiem pilsētniekiem priecīgus notikumus, ir tikai
normāli,» tā A.Freimanis.

Ziedotāji, kam pienākas nodokļa atlaide

– Ziedojot budžeta iestādēm, kā arī LR reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem
un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.
– Ienākuma nodokli samazina par 85 procentiem no ziedotās summas, taču
kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.
– Manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai, ir uzskatāmi
par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums par atlīdzību.
– Nodokļa atlaidi nepiemēro, ja ziedojuma mērķī ir ietverta tieša vai netieša norāde
uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīta persona.
www.vid.gov.lv
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Pirmdiena, 16.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 543.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4793.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 340.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Akmens stâsti». G.Zeibots.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Labâkais Eiropâ.
Rumâòu kinoreþisors K.Mungiu.
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Kaimiòu bûðana»; «Klavieres». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 33.sçrija.
15.40 «Kurpîtes». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 543.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4794.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 341.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 NBA 5.finâlspçle.
Ja spçle nenotiek, tad:
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ðveice – Portugâle.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 97.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 16.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.

12.05 «SeMS topo».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 291.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Rumânija – Francija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 97.sçrija.
16.50 «SeMS summç».
17.15 GE Money streetball – ielu basketbols.
17.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
17.55 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 12.(noslçguma) sçrija.
18.45 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Turcija – Èehija.*
21.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.15 «112 hronika».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Austrija – Vâcija. Tieðraide.
23.50 «Tavs auto».*
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 34.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 51.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 31.sçrija.
10.05 «Spina un Mârtija jaunie piedzîvojumi».
ASV piedzîvojumu filma ìimenei.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2».
ASV komçdijseriâls. 17.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda.
«Toma un Dþerija piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 49.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 89.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 160.sçrija.

tv programma
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 24.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Skrçjiens pçc miljona 8».
22.50 «Specvienîba nr.9». ASV seriâls. 2.sçrija.
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 4.sçrija.
0.55 «Renegâts». ASV seriâls. 17.sçrija.
1.55 «Dþons Q». ASV kriminâldrâma.
4.10 «Lara Krofta: Kapeòu izlaupîtâja».
ASV dçku filma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 32.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 145.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 52.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 81.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 11».
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 63.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3» (ar subt.).
Seriâls. 19.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 175.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 71.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 81. un 82.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV detektîvseriâls. 24.sçrija.
21.20 «Krâmu kolekcionâri». Lielbritânijas un
ASV dokumentâla filma. 2008.g.
22.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.05 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.35 «Doktors Hauss 2».
ASV seriâls. 21.sçrija.
0.40 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
1.40 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 19.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 71.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). *
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.*
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Otrdiena, 17.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 544.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4794.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 341.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*

12.20 «Mçs esam!»*
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.

12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Klçts».* Folkloras programma.
14.20 «Mans zaïais dârzs».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
15.25 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 34.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 544.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4795.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 342.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Padomju stâsts». Dokumentâla filma.
Pirms filmas – priekðvârds.
23.05 Nakts ziòas.
23.20 «Ðeit un tagad».
24.00 «Galva. Pils. Sçta».*
0.15 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Austrija – Vâcija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 98.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 17.sçrija.

10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
12.05 GE Money streetball – ielu basketbols.
12.35 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 292.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Nîderlande – Itâlija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 98.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
17.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
17.55 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
18.45 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Polija – Horvâtija.
21.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.15 «112 hronika».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Francija – Itâlija. Tieðraide.
23.50 «Autosporta programma nr.1».
0.20 «Olimpieða portrets 2008». V.Zeïonijs.
0.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns». ASV animâcijas
seriâls. 35.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 52.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 32.sçrija.
10.05 «Brokastis ar Einðteinu».
ASV ìimenes komçdija.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2».
Komçdijseriâls. 18.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Toma un Dþerija
piedzîvojumi». Animâcijas seriâls.
11.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 50.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 90.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 161.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 25.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Alpu klînika». Vâcijas melodrâma.
22.55 «Mâkslîgais skaistums».
ASV seriâls. 3.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 3.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 18.sçrija.
2.00 «Ðausmas Gobu ielâ 4». Šausmu filma.
3.50 «Atmaskoðana Mazajâ Tokijâ».
ASV trilleris.
5.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 33.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 146.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 53.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 82.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV detektîvseriâls. 24.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 64.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 20.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 176.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 72.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 83. un 84.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 3.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 19.sçrija.
22.20 «Zûdoðâs robeþas».
ASV piedzîvojumu filma.
0.15 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
1.15 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 20.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 72.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). *
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).*
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Treðdiena, 18.jûnijs
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 545.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4795.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 342.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»

Ceturtdiena, 2008. gada 12. jūnijs

23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 NBA 6.finâlspçle.
Ja spçle nenotiek, tad:
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Francija – Itâlija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 99.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 18.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
12.05 «SeMS un eksperti».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 293.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Spânija – Krievija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 99.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
17.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
17.55 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
18.45 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Nîderlande – Rumânija.
21.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.15 «112 hronika».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ. Krievija
– Zviedrija. Tieðraide.
23.50 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 36.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).*
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).*
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 19.jûnijs
LTV 1

7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 53.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 33.sçrija.
10.05 «Kabatas nauda». ASV komçdija. 1994.g.
12.05 «Klauns». Vâcijas seriâls. 13.sçrija.
13.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2». Seriâls. 19.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda.
«Toma un Dþerija piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs». Animâcijas seriâls.
51.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 91.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 162.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 26.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla pie Gardas ezera».
Vâcijas kriminâldrâma. 1.sçrija.
22.00 «Zvaigþòu lietus spoþâkie mirkïi».
0.10 «Draugi 6». ASV komçdijseriâls. 1.sçrija.
0.40 «Renegâts». ASV seriâls. 19.sçrija.
1.40 «Ðausmas Gobu ielâ 5».
ASV ðausmu filma.
3.20 «Naudas valoda». ASV komçdija. 1997.g.
5.10 «Dzîvnieku instinktu Top 10».

TV3

15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 35.sçrija.
15.40 «Bruòurupuèi». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 545.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4796.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 343.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?» Publiskâs debates
LTV. Tieðraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».

21.20 «Nâvçjoðâ pavçle». ASV kriminâldrâma.
23.25 «Smukulîte Betija».
ASV seriâls. 18.sçrija.
0.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.05 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
2.00 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 21.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 73.sçrija.

5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 34.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 147.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 54.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 83.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Òujorka 4». ASV seriâls. 3.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 65.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 21.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 177.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 73.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 85. un 86.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Jaunâs Sasisto lukturu ielas 3»
(ar subt.). Krievijas detektîvseriâls.
7.sçrija.

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 546.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4796.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 343.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem. «Ciemos pie
rakstnieka U.Siliòa». 1992.g.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 36.sçrija.
15.40 «Kâ es braucu ziemeïmeitas lûkoties».
Filmu studijas Dauka animâcijas filma.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Pie Otto». Mâkslinieks.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 546.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4797.sçrija.

18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 344.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Pareìotie zinâtnes
atklâjumi». Dokumentâla filma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Krievija – Zviedrija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 100.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 19.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
12.05 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 294.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Grieíija – Zviedrija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 100.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
17.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
17.55 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.

tv programma
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18.45 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Grieíija – Spânija. *
21.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.15 «112 hronika».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ceturtdaïfinâls. Tieðraide.
23.50 «Ar makðíeri».
0.20 «Âtruma cilts». Autosporta raidîjums.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 37.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 54.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 34.sçrija.
10.05 «Meþonîgâ Çrkðíogu ìimene».
ASV animâcijas filma.
11.40 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 14.sçrija.
13.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 8.sçrija.
15.05 «Divarpus vîri 2». Seriâls. 20.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda.
«Toma un Dþerija piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs». Animâcijas seriâls.
52.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 92.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 163.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT seriâls. 27.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
22.05 «Ginesa rekorda izaicinâjums:
Cola Mentos salûts!» Tieðraide.
22.20 «Mitiðèinas maniaks» (ar subt.).
Krievijas fantâzijas kriminâldrâma.
0.30 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
1.35 «Misters Tçrauds».
ASV piedzîvojumu filma.
3.30 «Slepenais lîgums». ASV ðausmu filma.
5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 35.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 148.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 55.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 84.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Maiami 3». ASV seriâls. 24.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 66.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 22.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 178.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 74.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 87. un 88.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 12.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Lielceïa psihopâti». ASV, Austrâlijas un
Jaunzçlandes trilleris.
0.20 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
1.20 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 22.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 74.sçrija.

14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Programma Maksimums» (ar subt.). *
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

6.35 «Govs un Câlçns». ASV animâcijas
seriâls. 38.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». ASV komçdijseriâls.
55.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 35.sçrija.
10.05 «Dþonijs Cunami».
ASV piedzîvojumu filma.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 15.sçrija.

Piektdiena, 20.jûnijs
LTV 1

13.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2».
ASV komçdijseriâls. 21.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 93.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 164.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Slçptâ kamera». Mçmais ðovs piedâvâ...
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Visu baiïu summa».
ASV un Vâcijas trilleris. 2002.g.
23.20 «Psihoanalîze gangsteru gaumç».
ASV kriminâlkomçdija.
1.25 «Îpaðais korpuss».
ASV spraiga siþeta filma.
3.30 «Mitiðèinas maniaks» (ar subt.).
Krievijas fantâzijas kriminâldrâma.
4.35 «Neþçlîgie ïaudis». Francijas komçdija.

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 547.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4797.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 344.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Abi labi».*
12.55 «Slepkavîba pilî».
LTV iestudçjums. 3.sçrija.
13.50 «Kurp dodies?»
14.20 No LTV videofondiem. «Valmieras
rokfestivâls 2000». Grupa Jumprava.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 37.sçrija.
15.40 «Atvelc, pelît, miedziòu»;
«Pelîte brauca»; «Visi naktî norasoja»;
«Kalado». Filmu studijas Dauka
animâcijas filmas.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 547.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4798.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
A.Volmârs apceïo Krimu.
19.30 «Ziemeïu stils».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 345.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 22.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.20 «Kegnija un Leisija. Atgrieðanâs».
ASV detektîvfilma.

LTV 7
6.50 NBA 7.finâlspçle.
Ja spçle nenotiek, tad
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ. 1/4 finâls.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas
un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca».
Seriâls. 101.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!» Dokumentâls seriâls.
20.(noslçguma) sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
12.05 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 295.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Èehija – Portugâle.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 101.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
17.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Visi uz pludmali!» Dokumentâls seriâls.
20.(noslçguma) sçrija.
20.10 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 10.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). *
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

21.00 «Zveja» (krievu val.).
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ceturtdaïfinâls. Tieðraide.
23.50 «Zootrops».*
0.20 NBA spçïu apskats.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 36.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 149.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 56.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 85.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 20.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 67.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».
ASV seriâls. 1.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 179.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 75.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 89. un 90.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Limuzîns Jâòu nakts krâsâ».
Latvijas komçdija.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.35 «Kaimiòu meitene».
2.35 «Robotu medîbas».
ASV fantastikas trilleris.
4.15 «Septîtâs debesis 4». ASV seriâls. 1.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 75.sçrija.

8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Klucânija»; «Labrît!»
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 32.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 65. un 66.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Elka pçdçjâs
dienas: Edîte Piafa». Francijas
dokumentâla filma.
13.00 Sinfonietta Rîga koncerts Rundâles pilî.*
13.55 «Lai dzîvo bçrni 2». SIA AGD grupas
dokumentâla filma. 2005.g.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 48.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.50 «Futûrðoks».
16.20 «Kâ mçs tagad dzîvojam».
Daudzsçriju mâkslas filma. 1.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Diriìents M.Sirmais.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot...»*
19.40 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 50.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 11.sçrija.
22.10 Tautas sadziedâðanâs pie Brîvîbas
pieminekïa. 4.maija svinîbas Rîgâ.*
23.40 Nakts ziòas.
23.45 «Nozagtie skûpsti». Francijas melodrâma.

Sestdiena, 21.sestdiena
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*

TV3
5.50 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 12.sçrija.
9.00 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 4.sçrija.
9.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Kaimiòu meitene».
ASV romantiska komçdija.
12.10 «Bernards». Animâcijas filma.
12.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.55 «Gribi tici, gribi netici». Seriâls. 9.sçrija.
15.55 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi».
16.55 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 17.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 22.sçrija.
18.55 «Kobra 9». Seriâls. 14.sçrija.
19.50 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10. un 11.sçrija.
20.55 «Kurð nu runâtu 2». ASV komçdija.
22.35 «Jaunais vilnis 2007» (ar subt.). Ðovs.
1.30 «Zaïâ dzîve». ASV kriminâlkomçdija.
3.20 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss». Seriâls. 117.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.00 «Medline info» (krievu val.).
11.30 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.*
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu vsal.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Kabulas futbola klubs».
Francijas dokumentâla filma.
13.10 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
13.20 «TV motors».
13.50 «Dabas taka».
18.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ðveice – Turcija.*
16.20 «Tavs auto».
16.50 «Manimalia». Dokumentâls seriâls.
13. un 14.sçrija.
17.50 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
18.05 «Cilvçks bez sejas». ASV drâma.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «NBA spçïu apskats».*
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ceturtdaïfinâls. Tieðraide.
23.50 «Noþmiegt tçti». ASV komçdija.

LNT
6.30 «Aiz riska robeþas». ASV izklaidçjoðs
raidîjums. 9. un 10.sçrija.
7.30 «Maska». Animâcijas seriâls. 1.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). *
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (ar subt.). Koncerts.*
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

9

8.00 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 21.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 1.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.00 «Mans mîïais draugs».
10.30 «Brîvîbu Villijam!» ASV ìimenes
piedzîvojumu filma.
12.45 «Amulets 8». ASV seriâls. 20.sçrija.
13.40 «Toms un Dþerijs: Maìiskâ lode».
ASV animâcijas filma.
15.00 F-1 Francijas Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
16.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
17.00 «Vecmeita 3».
ASV realitâtes ðovs. 1.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 63.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
ASV realitâtes ðovs. 5.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis».
21.10 «Policijas akdçmija». ASV komçdija.
23.10 «Mans dzîvesstâsts».
Francijas komçdija.
1.00 «Pamatinstinkts 2». Lielbritânijas, ASV
un Vâcijas erotisks trilleris. 2006.g.
3.05 «Visu baiïu summa». ASV un Vâcijas
trilleris. 2002.g.
5.15 «Laika apstâdinâtâji». ASV dçku filma.

14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
15.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
16.00 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).*
19.00 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
21.00 «Salmu cepurîte» (ar subt.). Krievijas
muzikâla komçdija.
24.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 22.jûnijs
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
Arhibîskapam J.Vanagam – 50.
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 33.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
11.00 Dievkalpojums.
Tieðraide no Mateja baznîcas.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «Karaïa Artûra valstîbâ».
ASV fantastikas komçdija.
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».*
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Vienâ valodâ».
Dokumentâla filma.
16.55 Redzes atmiòa. «Anastasija».
Dokumentâla filma.
17.30 «Klçts». Folkloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Daugavgrîva.
19.00 «Sieru sçju».
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot...»
19.40 «Brâïi un mâsas». ASV seriâls. 6.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
Lauras un Artura Hansonu stâsts.
21.30 Reþisoram Ç.Lâcim – 75.
«Dâvana vientuïai sievietei».
Rîgas kinostudijas komçdija. 1973.g.
22.45 Nakts ziòas.
22.50 «Projekts Cilvçks».
23.20 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 15.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments». Par
paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Pirts stâsti».*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 15.sçrija.

13.40 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
13.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Horvâtija – Vâcija.*
15.50 Latvijas olimpiâdes apskats.
16.20 «Nâkotnes parks».*
16.50 «Vçtra». Dokumentâla filma.
17.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
18.00 «Manimalia». Dokumentâls seriâls. 15.
un 16.sçrija.
19.00 «Ceïâ ar kameru».
19.30 «Noziedzîgie prâti 2».
ASV seriâls. 21.sçrija.
20.15 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 8.sçrija.
21.00 «Krçjums... saldais».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ceturtdaïfinâls. Tieðraide.
23.50 «NBA spçïu apskats».*
0.20 «TV motors».*

LNT
6.50 «Aiz riska robeþas».
7.40 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 22.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.30 «Lidmaðîna 2». ASV parodiju komçdija.
12.15 «Supermens 3». Lielbritânijas un ASV
piedzîvojumu filma.
14.45 F-1 Francijas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
17.05 «Vecmeita 3».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 64.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
21.00 «Neiespçjamâ misija 2».
ASV spraiga siþeta filma.
23.20 «Nikita». ASV seriâls. 2.sçrija.
0.20 «Jauniòais». ASV detektîvfilma.
2.40 «Amerikâòu pîrâgs». ASV komçdija.
4.30 «Pluto Neða piedzîvojumi». ASV un
Austrâlijas piedzîvojumu komçdija.

TV3
5.50 «Sirdsbalss». Seriâls. 118.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 13.sçrija.
9.00 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.30 «Garðu laboratorija». Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
Vada L.Stepene un A.Veldre.
11.00 «Bratz meitenes un dimanti».
Animâcijas filma.
12.35 «Smieklîgâkie videokuriozi».
13.05 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12. un 13.sçrija.
14.10 «Gribi tici, gribi netici». 10.sçrija.
15.10 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi».
16.10 «Detektîvs Spensers 2». Seriâls. 9.sçrija.
17.10 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 18.sçrija.
18.10 «Doktors Hauss 2».
ASV seriâls. 23.sçrija.
19.10 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 «Cietais rieksts 2».
ASV spraiga siþeta filma.
22.55 «Aiz dzîvîbas robeþas». ASV trilleris.
1.05 «SMS èats».
4.15 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 9.sçrija.
5.00 «Kobra 9». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
14.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
10.30 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). *
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). *

15.00 «Kriminâizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
16.00 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
19.00 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.
22.00 «Pikçjoðâ bumbvedçja hronika» (ar subt.).
Krievijas kara drâma.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Ceturtdiena, 2008. gada 12. jūnijs

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS TIESĪBĀM!

Skatīt sarkanos iezīmētos rāmīšus

Jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā, Jelgava, Vītoliņi.
Ar kopējo platību 135 kv.m;
Komunikācijas: pilsētas
ūdens, kanalizācija(vietējā),
elektrība, centrālā apkure
(siltuma sūknis). Bruģis,
žogs, ja, iekšā-baltā apdare,
(iespēja iegādāties ar pilnu
iekšējo apdari), signalizācija.
Zeme 1500 kv.m. Sākumcena Ls 98 000.-

2. Jaunbūve Stadiona ielā, platība 163
kv.m. Pilna iekšējā apdare. Visas pilsētas
komunikācijas. Žogs, bruģis. Garāža. Zeme
1000 kv.m. Ls 138 000.-

3. Jaunbūve Bērzu ceļš, platība 200 kv.m.
5-istabas, pabeigti mājas iekšdarbi, virtuves
iekārta. Visas pilsētas komunikācijas. Bruģis,
žogs. Zeme 1000 kv.m. Ls 140 000.-

4. Māja Augstkalnes ielā 18, 120 kv.m.
5-istabas, pabeigti iekšdarbi, virtuves iekārta, kamīnzāle ar pirti ar kopējo platību
20 kv.m. Zeme 600 kv.m. Ls 125 000.-

5. 1.5 stāvu māja Pionieru ielā 28, platība 115 kv.m. 3-ist., elektrība, kanalizācija
un ūdens. Saimniecības ēka un garāža ar
kopējo platību 25.3 kv.m. Zeme 605 kv.m.
Ls 115 000.-

6. Aveņu ielā. Pabeigti mājas iekšdarbi, 4 ist., 2 sanmezgli. Iekopta
piemājas teritorija, žogs. Visas pilsētas
komunikācijas t.sk. gāze. Zeme 600
kv.m. Ls 98 000.-

7. Māja, Pumpura ielā 35, platība 80
kv.m. 3-ist., veikts remonts, garāža un
saimniecības ēka (25 kv.m.). Zeme 600
kv.m. Ls 97 000.-

8. Vīgriežu ielā 20; platība 217 kv.m.
7 istabas, Visas pilsētas komunikācijas,
t.sk. gāzes apkure. Zeme 700 kv.m.
Ls 79 000.-

9. Jaunbūve 6.līnijā 52b, platība 80 kv.m.
(3-ist), pabeigti iekšdarbi. Ūdens-urbums,
bio kanalizācija, gāzes apkure. Internets.
žogs. Zeme 1500 kv.m. Ls 74 000.-

10. Jaunbūve Sieramuižas ielā, platība 80 kv.m. (3-ist), pabeigti iekšdarbi. Visas komunikācijas vietējās.
Zeme 600 kv.m. Ls 72 000.-

11. Māja/jaunbūve Plostu ielā 2:
1938.gadā celta māja, ar platību 52.2 kv.m.
(3-ist.), krāsns apkure. Pie mājas piecelta
jaunbūve, ar platību 167 kv.m.,ar izeju uz
Svētes upi. Zeme 946 kv.m. Ls 55 000.-

12. D/s „Mežvidi”, platība 66.8 kv.m. 4-ist.,
centrālā apkure, kamīns, parketa grīdas. Uz teritorijas pirts, wc un ūdens iekšā. Garāža. Blakus
a/b pietura. Zeme 1100 kv.m. Ls 52 000.-

12. Māja vasarnīcu rajonā D/s „Viesturi RAF”,
platība 54 kv.m., baltā apdare, akas ūdens, wc
iekša, kanalizācija, „Jotul” krāsniņa. Šķūnis.
Žogs. Zeme 680 kv.m. Ls 25 000.-

13. Vīksnas ielā 4; platība 20 kv.m.
1-ist., veranda, virtuve. Zeme 600 kv.m.
Sākumcena Ls 15 000.-

14. Vaivaru ielā 31, platība 22.3 kv.m.
2-ist., veranda, virtuve. Aka un šķūnis.
Zeme 616 kv.m. Sākumcena Ls 13 000.-

15. Mājas “Baloži”, objekts sastāv no:
1-istabas dzīvokļa ar kopējo platību 25. 9 kv.
m. 2-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 62. 9
kv. m. Komunikācijas: elektrība. Zeme 3710 kv.
m. Ls 11 000.-

16. Vizbuļu ielā, platība 293 kv.m. 5-istabas,
veikts remonts. Pilsētas ūdens, apkure un
kanalizācija vietējā. Uz teritorijas garāža divām
automašīnām. Zeme 604 kv.m. Ls 145 000.- .

17. Pārlielupe, Loka maģistrāle; platība no
1100 līdz 2100 kv.m. Gāze, pilsētas ūdens un
kanalizācija, elektrība, „Lattelecom” pieslēgums.
Asfaltēts koplietošanas piebraucamais ceļš.
Visam ciematam pieslēgta lietus kanalizācija;
drenāža. Ielas apgaismojums. Ls 50.-/kv.m.

18. 1000-1500 kv.m. zeme Jelgavā, Rogu ceļš
(Pārlielupe). Uz zemes gabala ir dziļurbums; kanalizācija-bioloģiskās attīrīšanas sistēma, elektrība
(elektriskais skapis). Labs piebraucamais ceļš. Uzsākta 6-dzīvojamo māju būvniecība. Ls 18.-/kv.m.

19. 2 300 kv.m; (pieejami tādi divi zemes
gabali) Jelgava, Kalnciema ceļš, „Jaunziedi”. Pretim pansionātam, 200 m no šosejas.
Ls 7.-/kv.m.

20. 17 946 kv.m. (1.7946 Ha), zeme Zīles ceļš 1A,
zemes lietošanas mērķis: 1.) darījumu iestāžu teritorijas zona (2 620 kv.m.) mazumtirdz., vairumtirdz.,
kā arī a/m stāvvietu nodrošināšanai. 2.)savrupmāju
teritoriju apbūvei (15 326 kv.m.)rindu ēku un to
palīgēku apbūvei. Cena: Ls 8.-/kv.m.

21. Komerobjekts Jelgavā, Rubeņi, Meža ceļš 4, Uz
teritorijas atrodas: • Darbnīca ar kopējo platību
781 kv.m. • Kokzāģētava ar kopējo platību 662.3
kv.m. • Noliktava ar kopējo platību 451.2 kv.m.
Komunikācijas: pilsētas ūdens, kanalizācija vietējā,
gāze blakus. Ls 355 000.-

22. Komercobjekts īpaši izdevīgā atrašanās vietā
Jelgavas raj., (darbojošais veikals), platība 553 kv.m.
Stratēģiski laba vieta (piem., uzpildes stacijas ierīkošanai) komercdarbībai, starp Jelgavu un Dobeli. Visas
komunikācijas (gāze blakus). Asfaltēts piebraucamais
ceļš. Zeme 7 796 kv.m. Ls 199 000.-

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS
TIESĪBĀM. PIRMĀ IEMAKSA 10%.

Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 2-ist., Lielā ielā 7; 4/4; 67 kv.m. Gāzes apkure. Ls 75 000.• 2-ist., Svētes iela 7; 3/4; 52 kv.m. Ls 57 000.• 2-ist., Zemgales prospektā 6, 1/2; 44.9 kv.m. Mēbelēts. Ls 56 000.• 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3 kv.m. gāzes apkure. Ls 65 000.• 3-ist, Ozolniekos, , „Zaļais nams”, 4/4; 124 kv.m. Ls 124 000.1.istabas:
• Stacijas ielā 5b; 2/4; 12 kv.m. Ls 10 800.• Kr. Barona ielā 5, 2/5; 32 kv.m. Ls 26 000.• Raiņa ielā 10; 2/4; 29 kv.m. Ls 28 000.• Lielā iela 34; 4/5; 30 kv.m.. Ls 23 500.• Lielā ielā 24; 3/5; 30 kv.m.. Ls 22 000.• Aspazijas ielā 29; 3/5; 33.1 kv.m. Ls 29 000.• Kārļu ielā 4; 3/5; 31.8 kv.m. Ls 30 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 32.2 kv.m. labā stāvoklī. Ls 29 000.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. Ls 28 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 22 500.• Vecais ceļš 53, 4/5; 30.7 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Ls 24 000.• Br.Bulvāris 41; 3/5; 40.1 kv.m. pārplānojums. Lodžija. Ls 26 000.2-istabas
• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m. dz/durvis; lodžija. Ls 35 000.• Brankas, Saules ielā 9; 1/3; 50.7 kv.m. Ls 31 000.• Pētera ielā 11, 5/5; 42 kv.m. Ls 39 000.• Raiņa ielā 24, 1/5; 42 kv.m. dz/durvis. Ls 35 000.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. Ls 35 000.• Lielā ielā 24; 4/4; 42 kv.m. Iesākts remonts. Ls 34 000.• Mātera ielā 28; 4/5; 41 kv.m., eiro remonts. Ls 39 000.• Mātera ielā 19; 3/5; 47 kv.m. izolētas istabas. Ls 36 000.• Asteru ielā 6; 5/5; 53.8 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 40 000.• Aspazijas ielā 23; 5/5; 53.3 kv.m. izolētas istabas. Ls 41 000.• Zirgu ielā 9a, 4/5; 46.4 kv.m. izolētas istabas. Ls 39 000.• Zirgu ielā 9b, 1/5; 55.6 kv.m. izolētas istabas.
Sākumcena Ls 38 000./VAI MAINA PRET 1-IST., AR DAĻĒJĀM ĒRTĪBĀM!!
• Kungu ielā 25; 1/4; 46.3 kv.m. izolētas istabas. Ls 38 500.• Pasta ielā 34; 11/12; 56.6 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 42 000.• Pasta ielā 61, 4/5; 51 kv.m. Lodžija. Ls 38 000.• Meiju ceļš 16; 4/5; 49.1 kv.m. izolētas istabas, Ls 39 000.• Satiksmes ielā 43, 5/5; 51 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 38 000./VAI MAINA PRET 4-IST., DZĪVOKLI/
• Satiksmes ielā 35A, 1/9; 53 kv.m. gāzes apkure. Ls 51 000.• Atmodas ielā 88; 4/5; 52.7 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 41 000./VAI MAINA PRET 2-IST. ŽUKOVKAS RAJONĀ/
• Pērnavas ielā 18, 3/5; 36.8 kv.m. izolētas istabas. Balkons. Ls 33 000.• Pērnavas ielā 2; 7/9; 48.1 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 34 500.• Paula Lejiņa ielā 7; 3/5; 54 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 41 000.• Garozas ielā 37; 1/2; 43 kv.m. Sākumcena Ls 33 000.• Garozas ielā 30; 3/4; 46.4 kv.m. labā stāvoklī. Liela lodžija. Ls 36 000.3-istabas
• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, izolētas istabas, dz/durvis. Lodžija. Ls 45 000.• Lielā ielā 39; 2/2, 71.1 kv.m. eiro remonts, Mēbelēts. Ls 70 000.• Lielā ielā 30; 4/5; 51.7 kv.m. izolētas istabas-pārplānojums. Ls 43 000.• Lielā ielā 37; 6/9; 60 kv.m, lodžija. Ls 45 000.-

• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 50 000.• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m. izremontēts, lodžija. Ls 55 000.• Satiksmes ielā 43; 1/5; 72.7 kv.m. izolētas istabas, mēbelēts. Lodžija. Ls 53 000.• Pērnavas ielā 6 (103.sērija), 3/5; 70.6 kv. m. izolētas istabas.
Lodžija. Ls 45 000.–
• Rīgas ielā 55 (RAFa masīvs), 2/9, 62.4 kv.m. Balkons. Ls 44 000,/VAI MAINA PRET 3-IST., DZĪVOKLI „ŽUKOVKA” 103-SERIJAS, AR PIEMAKSU/
• Loka maģistrāle 15, 8/9; 62.4 kv.m. mēbelēts. Lodžija. Ls 51 500.• Loka maģistrālē 11; 2/9; 61.8 kv.m. lodžija. Ls 49 000.• ecais ceļš 32, 3/9, 62.6 kv.m. Balkons. Ls 50 000.• Helmaņa ielā 5; 4/5; 68.5 kv.m. izolētas istabas, Divas lodžijas. Ls 48 000.• Cukuru iela 24; 1/3; 64.6 kv.m. izolētas istabas. Ls 46 000.• Pērnavas ielā 10; 4/5; 64 kv.m. izolētas istabas, kosmētiskais remonts.
Lodžija. Ls 42 000.-/VAI MAINA PRET 1-IST., RAFA MASĪVĀ VAI CENTRĀ/
4-istabas
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m. lodžija. Ls 46 000.• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas. Sākumcena 46 000 Ls
• Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m. lodžija. Ls 46 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Lodžija. Ls 41 000.• Ganību ielā 62; 5/9, 75 kv.m. lodžija. Ls 50 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

1.istabas:
• 6.līnijā 72, 1/2; 29.7 kv.m. mūra māja. Ls 5 000.• Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m; izremontēts. Ls 11 000.• Zirgu ielā 13; 1/2; 22.6 kv.m. ķieģeļu māja. Mēbelēts. Ls 15 000.• Filozofu ielā 74; 2/2; 29.9 kv.m. Ls 16 000.2-istabas:
• Liepu ielā 4, 1/2; 36 kv.m. remonts, atsevišķa ieeja. Ls 31 000.• Lapskalnes ielā 6; 2/2; 30.2 kv.m. izolētas istabas. Ls 9 000.• Zirgu ielā 11, 2/3; 43.6 kv.m. Ls 11 000.• Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. Atsevišķa ieeja. Ls 26 000.• Garozas ielā 37; 1/2; 43 kv.m. Komunālie maksājumi Ls 8.-/mēnesī/. Ls 33 000.• Brankas, Saules ielā 9; 1/3; 50.7 kv.m. izolētas istabas, eiro remonts.
Ls 31 000.3-istabas:
• Dobeles raj., Vītiņu pag., Dailes ielā 3; 1/3; 74.4 kv.m. Lodžija. Ls 6 000.-

MĀJAS:

• Jelgavas raj., Vilces pag., „Būrīši”, platība 160 kv.m. 6-ist. Uz teritorijas
saimniecības ēka, 5 garāža, šķūnis un siltumnīca. Kanalizācija (pagasta),
centrālā malkas apkure, akas ūdens. Zeme 1.15 Ha Ls 43 000.• 1-stāvu ķieģeļu māja (1/2 pusi), Zaļeniekos (centrs), 23 km no Jelgavas
centra, platība 60 kv.m. 3-istabas. Uz teritorijas divas saimniecības ēkas un
pamati pirts izbūvei. Pilsētas ūdens, centrālā apkure (katls), gāze pie mājas
žoga. Asfaltēts piebraucamais ceļš. Zeme 8000 kv.m. Ls 43 000.• Jaunbūve (iesākta) D/s „Atpūta”, platība 240 kv.m. 5-ist., Elektrība. Zeme
739 kv.m. Ls 20 000.• Māja Filozofu ielā 30, platība 59.8 kv.m. 3-istabas. Uz teritorijas saimniecības eka. Komunikācijas: elektrība, krāsns apkure. Zeme 600 kv.m.
Sākumcena Ls 27 000.• Māja vasarnīcu rajonā D/s „Viesturi RAF”, platība 54 kv.m., baltā apdare,
akas ūdens, wc iekša, kanalizācija, „Jotul” krāsniņa. Šķūnis. Žogs. Zeme
680 kv.m. Ls 25 000.-

Vasarnīcas:

• Sieramuižas ielā 32, platība 60.6 kv.m. 3-ist., koka māja-nosiltināta, krāsns
apkure, ūdens ārā, wc iekšā. Zeme 626 kv.m. Ls 16 000• Zemgaļu ielā, platība 20.5 kv.m., PVC logi, remonts. Zeme 622 kv.m. Ls 17 500.• Ķieģeļu vasarnīca, Bērzaines ielā, ar kopējo platību 29.4 kv.m. uz zemes
gabala aka. Zeme 608 kv.m. Sākumcena Ls 14 000.• D/s „Atpūta”, platība 20 kv.m.. Elektrība. Zeme 600 kv.m. Ls 13 000.• Vasarnīca/zeme Sakarnieku ielā, platība 20 kv.m. Zeme 633 kv.m. Ls 10 000.-

Komercobjektu izīrēšana:

• Noliktavas/ražošanas telpas Elektrības iela 6a, platības no 140 kv.m. līdz
300 kv.m. Cenas no 1.50.-/kv.m. līdz 30.-/kv.m.+PVN/
• Ofisa telpas Elektrības ielā 6a, platības: 21.7 kv.m. Cena: Ls 4.-/kv.m.+PVN
57.9 kv.m. Cena: Ls 3.-/kv.m.+PVN

KOMERCOBJEKTI:

• Jelgavas raj., starp Jelgavu un Dobeli. (darbojošais veikals), platība
553 kv.m. Visas komunikācijas (gāze blakus). Asfaltēts piebraucamais
ceļš. Zeme 7 796 kv.m. Ls 199 000.• Jelgavā, Rubeņi, Meža ceļš 4, darbnīca ar kopējo platību 781 kv.m.
kokzāģētava 662.3 kv.m. noliktava 451.2 kv.m. Ls 355 000.• Jelgavā, Dobeles ielā, platība 282 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas.
Zeme 598 kv.m. Ls 145 000.• ATMODAS IELA 86, platības no 67.8 kv.m. līdz 171 kv.m.
Cenas no: Ls 16 500 līdz Ls 80 000.Visi īpašumi piedāvājumā ar pilnīgi pabeigtu iekšējo apdari.

Zeme:

• 2000 kv.m. Rīgas raj., Mārupē, „Kalna Avoti” (5 km no Rīgas robežas).
Notiek internsīva savrupmāju apbūve. Blakus elektrība, ciemata ūdensvads,
gāze. Ir topogrāfija. Eur 48.-/kv.m.
• Zīles ceļš 1A, platības 1083 kv.m./ l1003 kv.m./1018 kv.m./1634 kv.m./1290
kv.m./1139 kv.m./2808 kv.m./2503 kv.m./1194 kv.m./1185 kv.m./1130
kv.m. zemes pielietošanas mērķis ir privātmāju celtniecība. Visas pilsētas
komunikācijas ir pieejamas (blakus). Cena: Ls 12.-/kv.m./
• 950 kv.m. Jelgavas raj., „Viesturi RAF”. Ls 10 500.• 600 kv.m. Jelgavas raj., „Viesturi RAF”. Ls 5 000.• 610 kv.m. Jelgavas raj., Brankās, Lapu ceļā. Ls 1 200.• 1450 kv.m. Malkas ceļš 7e. Ls 26 000.• 1043 kv.m. 5.līnija, Ls 11.-/kv.m.
• 1.10 ha Dobeles raj., Bērzes pag., „Ķepiņas” Ls 6 500.• 1.3 Ha Jelgavas raj., Glūdas pag., „Maigas” Ls 0.70.- /kv.m.
• 2.093 Ha Līvbērzes pag., Jelgavas pag., Ls 2.85 kv.m
• 4.53 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils 2”. Ls 1.05.-/kv.m.
• 5.81 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils”. Ls 1.05.-/kv.m
• 2.1 Ha, Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Bērzītes”, Ls 1.50.-/kv.m.
• 10.92 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., “Dīķīši”. Ls 28 000.-

Zeme KOMERCDARBĪBAI:

• 3500 kv.m. Atmodas ielā 102A. paredzēts ierīkot 57 dzīvokļus.
APU 5-stāvu mājas būvniecībai. Ls 75.-/kv.m.
• 4077 kv.m., Ganību iela 55. APU 5-stāvu dzīvojamās
mājas/komercobjekta būvniecībai. Visas pilsētas komunikācijas.
Ls 60.-/kv.m. VAI IZĪRĒ LS 1000.• 5 300 kv.m; Savienības ielā 6, visas pilsētas komunikācija. Ls 35./kv.m./
• divus zemes gabalus( 1.5 ha un 1.9 Ha) Ziediņu ceļš, platība 3.4 Ha.
Cena Ls 10./-kv.m.

Ceturtdiena, 2008. gada 12. jūnijs

Maija beigās noslēdzās Sabiedrības integrācijas fonda grantu shēmas
«Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā» līdzfinansētais projekts
«Pētījums par etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā». Tā īstenotājs ir
Jelgavas dome.
Projekta «Pētījums par etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā» mērķis ir attīstīt
uz pētījumiem balstītu sabiedrības etniskās integrācijas politiku Jelgavā, panākot, ka projekta ietvaros saskaņā ar veiktajiem pētījumiem tiek aktualizēta,
publiskajai apspriešanai nodota un apstiprināta Jelgavas sabiedrības etniskās
integrācijas programma.
Projekta mērķgrupa ir etniskās minoritātes un nepilsoņi Jelgavā, t.sk.:
• 13 307 nepilsoņi (20,2% no iedzīvotāju kopskaita);
• 19 579 krievu tautības iedzīvotāji (29,6% no iedzīvotāju kopskaita);
• 3782 baltkrievu tautības iedzīvotāji (5,7% no iedzīvotāju kopskaita);
• 1933 ukraiņu tautības iedzīvotāji (2,9% no iedzīvotāju kopskaita);
• 1320 poļu tautības iedzīvotāji (2% no iedzīvotāju kopskaita);
• 978 lietuviešu tautības iedzīvotāji (1,5% no iedzīvotāju kopskaita);
• 2131 citu tautību iedzīvotājs (3,3% no iedzīvotāju kopskaita).
Projekta gaitā tika īstenota virkne pasākumu, lai attīstītu uz pētījumiem
balstītu sabiedrības etniskās integrācijas politiku Jelgavā:
1) veikts pētījums par sabiedrības etniskās integrācijas situāciju Jelgavā;
2) veikts pētījums par sabiedrības etniskās integrācijas politikas instrumentiem
un līdzšinējo pieredzi Latvijā valsts un pašvaldību mērogā;
3) aktualizēta Jelgavas etniskās integrācijas programma un tā nodota publiskajai apspriešanai un apstiprināta;
4) organizēta sabiedrības informācijas kampaņa Jelgavas iedzīvotāju izglītošanai par etniskās integrācijas nozīmīgumu.
Projekta īstenošanas rezultātā, balstoties uz veiktajiem pētījumiem, tika
aktualizēta, publiskajai apspriešanai nodota un apstiprināta Jelgavas pilsētas
Sabiedrības integrācijas programma 2008. – 2013.gadam. Projekts veicinājis
izpratni iedzīvotāju vidū par sabiedrības etniskās integrācijas politikas nozīmi,
kā arī sniedzis zināšanas etniskās integrācijas politikas veidošanā šajā jomā iesaistītajām institūcijām Jelgavā. Projekta ietvaros iespiests informatīvs buklets
par sabiedrības integrāciju Jelgavā un Jelgavas pilsētas Sabiedrības integrācijas
programma 2008. – 2013.gadam latviešu un krievu valodā.
Tiek plānots, ka triju gadu laikā pēc projekta īstenošanas nepilsoņu skaits
Jelgavā samazināsies par 30 – 40%, bet nepilsoņu īpatsvars, kuri nodarbināti
publiskajā sektorā, pieaugs par 10 – 15%.
Projekta kopējais budžets – LVL 43 632,35, no tiem 90% – Eiropas Savienības
finansiālais ieguldījums un 10% – Jelgavas pašvaldības finansējums.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja D.Dimanta

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

piedāvājam izmantot
LURSOFT datu bāzes.
Tālr. 63046713,
e-pasts: info@jzb.lv

SIA «Garkalnes Grants»
Tukuma rajonā, Slampes pag.

pārdod dolomīta
šķembas, granti
un smilti.
Tālrunis: 28667767, 29400351

Tālrunis 63048801

Tālrunis 63048801

paziņojumi un sludinājumi
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Kultūras pasākumi
Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls
«Galma dzīres» (Uzvaras parkā)

 13. jūnijā parks atvērts no pulksten 17.
 Pulksten 19 – festivāla atklāšana. Latvijas modes mākslinieku muzikālas šovprogrammas sadarbībā ar modes namu «Tēma».
 Pulksten 20.30 – mākslinieku apbalvošanas ceremonija.
 Pulksten 21 – šīsvasaras karstākā koncertprogramma regeja un
deju mūzikas ritmos. Biļešu cena – Ls 2, bērniem un pensionāriem – Ls
1, bērniem līdz 3 gadu vecumam – bez maksas.
 Skulptūru parks atvērts arī 14. un 15. jūnijā. Biļešu cena – Ls 1,
bērniem un pensionāriem – Ls 0,50, bērniem līdz 3 gadu vecumam
– bez maksas.

Jelgavas pilij – 270

 14. jūnijā pulksten 8 – Latvijas floristu apvienības «Vītņu festivāls
pils jubilejai» (pils teritorijā).
 Pulksten 10.30 – Jelgavas pils piemiņas plāksnes atklāšana.
 Pulksten 11 – pils vēstures izpētei veltīta konference (pils Sudraba
zālē).
 No pulksten 23 – pastaiga pa Jelgavas pils parku un pagalmu
(Jelgavas pilī).
 Pulksten 23.30 – klasiskās mūzikas koncerts «Jelgavas pils sirdsgaisma...». Spēlē Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris (pils pagalmā).
 No pulksten 24 līdz 2 – «Jelgavas pils nakts noslēpums» – pastaiga
pa pils kolonādēm.
 «IZZI gaisa skūpsts» – gaisa balona nakts spīdēšana (Pils salā). (Uzrādot pils hercoga zīmogu uz jubilejas programmas lapas, ikvienam tiks
dota iespēja sveikt jubilāri no lidojuma gaisa balonā.)
 15. jūnijā – Jelgavas pils likteņupe – Lielupe
 Pulksten 11 – burātāju sacensības (Lielupē pie pils).
 Pulksten 12 – Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestra «Rota» koncerts
(pie Lielupes).
 No pulksten 11 līdz 15 – dažādas aktivitātes.
 No pulksten 11.30 līdz 13.30 – Studentu svētku koncerti (Pils
teritorijā).
 No pulksten 11 līdz 11.30 – NBS orķestra uzstāšanās (Pils pagalmā).
 No pulksten 11 līdz 12 – Jelgavas pils 270 gadu jubilejas vītnes
veidošana. Aicinājums ikvienam ierasties ar pašdarinātu metru
garu ozolu vai ziedu vītni, kas gatavota uz 1,3 metru garas auklas
pamatnes.
 No pulksten 11 līdz 13 – Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņu klasiskās
mūzikas koncerts (pils pagalmā).
 Viesi laikmetu tērpos no Kuldīgas jauniešu teātra «Focus» un Latvijas
pilīm un muižām.
 Viesu apsveikuma laiks – pulksten 12.10, 12.30, 12.50, 13.30
un 14.
 Pulksten 12 un 13.30 – tikšanās ar lielo komediantu Džakoma Kazanovu. Fragments no Anšlava Eglīša lugas «Kazanovas mētelis», LLU
Studentu teātris (pils pagrabā).
 Pulksten 14 – LLU zirgkopības mācību centra «Mušķi» zirgu figurālās
jāšanas paraugdemonstrējumi un Nacionālo bruņoto spēku orķestra
uzstāšanās (pils teritorijā).
 Pulksten 14.30 – fotografēšanās no putna lidojuma – pils pagalmā
viesi veidos gadskaitli 270.
 Pulksten 15.15 – jubilejas noslēguma ceremonija (ieeja ar ielūgumiem) (pils aulā).
 14. jūnijā pulksten 11 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai veltīts atceres brīdis (Svētbirzē).
 21. jūnijā no pulksten 9 līdz 14 – Zāļu tirgus (skvērā aiz kultūras
nama).
 Pulksten 11 – Jelgavas domes priekšsēdētājs pasniedz piemiņas karotītes jaundzimušajiem jelgavniekiem (skvērā aiz kultūras
nama).
 Pulksten 12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» laureātu
apbalvošana (skvērā aiz kultūras nama).
 21. jūnijā pulksten 19 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
namā).
 22. jūnijā pulksten 12 – Klaipēdas Etnokultūras centra un kultūras
biedrības «Mazoji Lietuva» bērnu un jauniešu kopas «Vorusnele» koncerts (Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
 23. jūnijā pulksten 20.30 – Līgosim Jelgavā kopā ar Gunti Skrastiņu un grupu «No pusvārda». Jāņabērni – Valts Pūce ar etnogrāfisko
ansambli, Zane Gudrā, Uģis Roze, Artūrs Skrastiņš, Ieva Pļavniece un
Ivo Fomins. Ieeja – bez maksas (Pils salā).
 28. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra brīvdabas
izrāde «Mucenieks un Muceniece» (Uzvaras parkā).

Izstādes
 No 17. maija – «Pasteļu izstāde», piedalās Latvijas labākie pasteļgleznotāji (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 30. maija – muzeja pastāvīgā ekspozīcija «Jelgava 19.
– 20. gadsimtā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 20. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas audzēkņu
darbu izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 No 22. līdz 29. jūnijam – portāla «Delfi» izsludinātā fotokonkursa 30 labāko darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 27. jūnijam – Jelgavas mākslinieka Valerijana Dadžāna
gleznu izstāde (Jelgavas Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13 – 15).
 Līdz 30. jūnijam – absolventu diplomdarbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).

Sporta pasākumi
 14. un 15. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts biljardā,
6. kārta (Jelgavas 6. vidusskolā).
 15. jūnijā pulksten 18 – 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava» – FK «Daugava» (Rīga) (Ozolnieku stadionā).
 15. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas Jahtkluba sazonas atklāšanas
regate «Laser» un «Finn» klase (Jelgavas Jahtkluba bāzē).

nometnes

Ceturtdiena, 2008. gada 12. jūnijs

Dažas vasaras nometnes
skolēnus vēl tikai gaida
 Ritma Gaidamoviča

Skolēnu brīvlaiks patlaban uzņem apgriezienus – daži pelnītā
atpūtā devušies uz
laukiem pie vecmāmiņas vai citiem radiem,
daži aizbraukuši uz
ārzemēm, bet daži
jau otro un reizē arī
pēdējo nedēļu darbojas atvērtajās vasaras skolās kādā no
mācību iestādēm, kā
arī nometnē «Lediņi». Tiem, kas vēl nav
atraduši vai nokavējuši bērna pieteikšanu
nodarbēm vasaras
laikā, vēl ir iespējams
pieteikties aktivitātēm, ko rīko Jelgavas
kristīgās konfesijas.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzībā Līvija Vilcāne
stāsta, ka vecākiem, kuri savus
bērnus vēl nav iesaistījuši nevienā no piedāvātajām nodarbēm skolās vai «Lediņos», tiek
dota iespēja savas atvases pieteikt Svētās Annas katedrāles
vasaras studijā, kas no 21. līdz
27. jūlijam notiks katru dienu
no pulksten 9 līdz 17. Vasaras
studijai katedrālē var pieteikt
bērnus vecumā no pieciem līdz
pat 15 gadiem. Pie katedrāles
ir skaists dārzs, tādēļ visas
nodarbības plānotas baznīcas
teritorijā.

Bērnu un jauniešu
centra «Junda»
rīkotajā vasaras
nometnē «Lediņos»
visu vasaru notiek
vasaras ceļojums
profesiju labirintos.
Šī nedēļa veltīta
dažādām profesijām
un nodarbībām, kas
saistītas ar glābšanas dienestiem.
No rīta bērniem ir
nodarbības, bet
pusdienas laikā
viņi visi izvēlas sev
tīkamākās nodarbes
– rāpties pa kokos
izveidoto trasi,
jaunuzbūvēto klinšu
sienu, peldēt vai darīt ko citu nometnes
teritorijā. «Jundas»
vadītāja Silvija
Andersone stāsta,
ka vasaras nometnē
ar bērniem darbojas
arī divas brīvprātīgās – Amālija no
Armēnijas, kas jau
ilgāku laiku atrodas
Jelgavā, un nesen
atbraukusī Andželika no Francijas.
Foto: Ivars Veiliņš

kas paredzēts Annas dienā, 26.
jūlijā, vai arī dažādas spēles un
aktivitātes. Spēles un rotaļas
vadīs arī jaunieši no Jelgavas
sadraudzības pilsētas Nakas
Zviedrijā, kā arī Sv.Annas
Bībeles studija gaida
katedrāles svētdienas skolas
«Tuksneša detektīvus»
Svētdienas skolas vadītāja jaunieši. «Kopumā plānojam
un reizē arī nometnes vadītāja uzņemt 50 bērnus, priekšroku
Sanita Rēdmane stāsta, ka šī dodot draudzes un mūsu Svētstudija būs pērnā gada nomet- dienas skolas bērniem un jaunes turpinājums ar nosaukumu niešiem, taču tas nenozīmē, ka
«Tuksneša detektīvi», uz kuru arī pārējie nevar pieteikties,» tā
aicināti gan pagājušā gada da- vadītāja. Dalību vasaras skolā
lībnieki, gan jauni interesenti. vēl var pieteikt un plašāku
Paredzēts, ka no rīta visiem informāciju par norisēm iegūt,
būs garīgas nodarbības, kurām zvanot S.Rēdmanei pa tālruni
Dažādas nodarbes skolēniem vasarā notiek arī radošo domu
sekos darbs trijās grupās. Tās 29723880.
un darbu centrā «Svētelis», kur ar bērnu sagatavotu koncertu
paredzētas bērniem vecumā no
nupat atklāta un pilsētniekiem apskatei nodota piecgadīgā
pieciem līdz astoņiem gadiem; Baptistu draudze –
Reiņa Bergmaņa pirmā personālizstāde. Tajā vērtējami darbi,
no deviņiem līdz 11, bet vecāka- atvērta pieteikumiem
Iespēja raibi un darbīgi kurus Reinis darinājis trīs gadu laikā. Patlaban visi «Svēteļa»
jā grupā darbosies jaunieši no
12 līdz 15 gadiem. Pēc siltām pavadīt vasaru tiek dota arī vasaras skolas dalībnieki atrodas Ropažos Zeltītes saimniecībā,
pusdienām būs klusā atpūtas Baptistu draudzes rīkotajā bet augustā «Svētelī» jau tiks gaidīta jauna radoši darboties
stunda, taču pēc jaunu spēku vasaras skolā, kas skolēnus ar griboša komanda.
uzkrāšanas notiks vai nu gata- dažādām aktivitātēm pie sevis
vošanās noslēguma koncertam, gaidīs no 14. līdz 20. jūlijam katru dienu no pulksten 9 līdz 24 vietas, katrs no viņiem no13.30. Šeit atsevišķas dienas metnē pavadīs divas nedēļas.
Foto no 4. vidusskolas arhīva
būs iespējams nākt arī kopā
ar vecākiem un piedalīties Meklēs iespēju paplašināt
dažādās aktivitātēs. Baptistu vasaras skolas
draudzes vasaras skolā plāRadošas nodarbības augustā
nots uzņemt vairāk nekā 100 gaidāmas arī radošo domu un
dalībniekus – viss atkarīgs no darbu centrā «Svētelis». Tām
pieprasījuma. Pieteikties un pieteikties vēl var, zvanot cenplašāku informāciju var iegūt, tra vadītājai Ingrīdai Lisovskai
zvanot pa tālruni 26878742 pa tālruni 29137168.
(Andrim).
Dažas nometnes darbu sāks
Jelgavas pašvaldības Izglītī- tikai vasaras vidū, bet «Lediņos»
bas pārvaldes galvenā speciā- tās jau sākušās un ilgs līdz pat
liste bērnu tiesību aizsardzībā 22. augustam. Savukārt vasaras
L.Vilcāne «Jelgavas Vēstnesi» skolām, kas notika septiņās
informē, ka pastāv iespēja tikt pilsētas izglītības iestādēs, rīt
arī uz «Lediņiem» – tas gan at- būs noslēgums. Šis ir jau otrais
tiecas uz trūcīgajām ģimenēm, gads, kad Jelgavas skolās tika
kurām nav pietiekami daudz rīkotas vasaras nometnes, un
Jelgavas 4. vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni šogad iepazīstas līdzekļu, lai bērnam vasaras šogad dome šim mērķim visām
ar dažādām vietām gan mūsu pilsētā, gan Latvijā. Skolotāja atpūtu sarūpētu par maksu. septiņām skolām atvēlējusi 1100
logopēde Zaiga Šteina stāsta, ka šāda vasaras skola bērniem Šo ģimeņu vecāki par iespēju latu katrai. L.Vilcāne min, ka
sarīkota, lai ir pārmaiņas no ierastās vides un lai bērni uzkrātu savus bērnus pieteikt dalībai pieprasījums pēc vasaras skolām
spēkus jaunajam mācību gadam. Bērni pabijuši gan Abavas nometnē «Lediņos» augustā bijis ļoti liels, taču visus gribētārumbā, gan «Kalna Būriņos», gan Jelgavas Ugunsdzēsības mu- var interesēties Izglītības jus nav iespējams uzņemt. Tieši
zejā, gan Iecavā un citās vietās. Interesanti, ka ik dienu viņiem pārvaldē, zvanot pa tālruni tādēļ nākamgad tiks domāts par
savas emocijas un iespaidi, kā arī sapņi jāuzzīmē. Vēlāk visus 63012464 (L.Vilcānei). Šā- iespējām vasaras skolu darbību
diem bērniem tiek piedāvātas paplašināt.
darbus vērtēs paši bērni un tos varēs aplūkot izstādē.

